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RESUMO 

 

Os docentes de enfermagem integram um conjunto de trabalhadores que convivem, 

cotidianamente, na presença de diversos fatores de riscos ocupacionais e psicossociais que são 

associados à urgência de maior produtividade, associada à redução continua do contingente de 

trabalhadores, à pressão do tempo e ao aumento da complexidade das tarefas, além de 

expectativas irrealizáveis e relações de trabalho tensas e precárias que podem gerar tensão, 

fadiga e esgotamento profissional. Esses riscos podem interferir até mais do que fatores 

físicos no desempenho do trabalhador e são os menos estudados e raramente considerados 

capazes de causar doenças ocupacionais. O objetivo geral foi efetuar o diagnóstico de risco de 

morbilidade psiquiátrica (ISM) de Ribeiro (1999) nos docentes que atuam no ensino público 

superior de enfermagem, a partir de dois eixos: Distresse psicológico (Ansiedade, Depressão e 

Perda de controle emocional/comportamental); Bem estar psicológico (Afeto positivo e Laços 

emocionais). Trata-se de um estudo exploratório e correlacional de forma longitudinal, com 

abordagem metodológica quantitativa que teve como cenário a Escola de Enfermagem Aurora 

de Afonso Costa (EEAAC), da Universidade Federal Fluminense, no município de Niterói 

(RJ) e como sujeitos 14 docentes que ingressaram no ensino público superior em 

Enfermagem. O Instrumento utilizado foi o Inventário de Saúde Mental. Aprovação no 

Comitê de Ética em Pesquisa: do Hospital Universitário Antônio Pedro, sob o protocolo 

número: 836.513. Os resultados da pesquisa apontaram que na dimensão Bem Estar Positivo, 

os docentes aparentam ter laços emocionais estáveis. Sentem-se felizes e satisfeitos com sua 

vida, em contra partida, na dimensão Distresse, estes docentes apresentam descontrole 

perfeito no seu comportamento, pensamento, emoções e sentimentos, ansiedade e nervosismo 

que geram preocupações e incomodo,apresentando também períodos de depressão e tristeza. 

Conclui-se que diagnosticar os ricos de morbilidade psiquiátrica nos docentes de enfermagem 

do ensino público superior torna-se uma alternativa de investigação e que pode produzir 

conhecimentos capazes de promover e proteger a saúde dos docentes, através do investimento 

e implementação de estratégias promotoras da saúde mental. 

 

Descritores: Enfermagem; Saúde Mental; Trabalho; Docente de Enfermagem. 
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ABSTRACT 

 

Nursing teachers are part of a group of workers who live daily in the presence of various 

factors of occupational and psychosocial risks associated with the urgency of higher 

productivity, associated with the continuous reduction of the contingent of workers, the 

pressure of time and the increase of Complexity of tasks, beyond unrealistic expectations and 

tense and precarious working relationships that can generate tension, fatigue and professional 

exhaustion. These risks may interfere with more than physical factors in the worker's 

performance and are the least studied and rarely considered capable of causing occupational 

illnesses. The general objective was to make the diagnosis of the risk of psychiatric morbidity 

(ISM) of Ribeiro (1999) in the teachers who work in the public higher education of nursing, 

from two axes: Psychological distress (Anxiety, Depression and Loss of emotional / 

behavioral control); Psychological well-being (Affect positive and Emotional bonds). This is 

an exploratory and correlational longitudinal study, with a quantitative methodological 

approach based on the Aurora Nursing School of Afonso Costa (EEAAC), Federal 

Fluminense University, in the city of Niterói (RJ), and as subjects 14 teachers Who entered 

higher public education in Nursing. The instrument used was the Mental Health Inventory. 

Approval in the Research Ethics Committee: Antônio Pedro University Hospital, under the 

protocol number: 836.513. The results of the research pointed out that in the dimension of 

positive well-being, teachers appear to have stable emotional ties. They feel happy and 

satisfied with their life, in contrast, in the Dimension Distress, these teachers present perfect 

uncontroll in their behavior, thinking, emotions and feelings, anxiety and nervousness that 

generate worries and discomfort. Also presenting periods of depression and sadness. It is 

concluded that diagnosing the rich psychiatric morbidity in higher education public nursing 

teachers becomes a research alternative and that can produce knowledge capable of promoting 

and protecting the health of teachers through the investment and implementation of strategies 

promoting health mental. 

 

Keywords: Nursing; Mental Health; Work; Nursing Teacher. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Meu ingresso como acadêmica de enfermagem na graduação em Enfermagem na 

Universidade Federal Fluminense foi no ano de 2012. Já no primeiro período da universidade, 

tive a oportunidade na disciplina de biofísica de conhecer o “mundo” da pesquisa em 

laboratório com orientadores que me acolheram e puderam aguçar a minha vontade pela 

pesquisa. No entanto a graduação em enfermagem não proporciona um tempo adequado e 

muitas oportunidades para enfermagem em pesquisas  

 Após minha saída do laboratório, passei vários períodos tentando encontrar uma 

disciplina que pudesse despertar novamente a minha vontade de pesquisa e que futuramente 

me abrisse portas para a carreira acadêmica e, além disso, um orientador que me auxiliasse 

nessa jornada. Na busca por uma área na enfermagem, conheci a saúde do trabalhador através 

do Grupo Cuidar, grupo no qual aprendemos a utilizar terapias orientais e não farmacológicas 

e aplicávamos nossos conhecimentos adquiridos em eventos de enfermagem. O público-alvo 

são trabalhadores tanto da área da saúde, como de outras áreas também.  

 Através dessa experiência percebi a necessidade que esse público de trabalhadores tem 

de receber tanto orientações de promoção como prevenção de todos os agravos que o trabalho 

proporciona, através das demandas que lhe são impostas e o pouco tempo para se realizar, o 

que causa stress, dores físicas, patologias, entre outras coisas. Além disso, afeta diretamente a 

saúde mental desses trabalhadores, como também apresentando agravos físicos. Com isso vi a 

necessidade que se tem em pesquisas na área para procurar respostas e meios para que se 

possa melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, pois com uma saúde física e mental em 

harmonia, consequentemente se tem satisfação e uma melhora no exercício desse trabalhador. 

 No ano de 2015, em busca de um projeto na área da saúde do trabalhador, tive a 

oportunidade de iniciar como bolsista da Prof. Drª. Geilsa Valente pelo Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) no 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”. O projeto corresponde ao 

meu interesse na área da saúde do trabalhador e gera a oportunidade esperada em se poder 

aprender mais e ter a inserção na área de pesquisa em enfermagem.  

 Atualmente, todo esse percurso proporcionou a motivação para escrever meu trabalho 
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de conclusão de curso sobre a temática da Organização do trabalho no ensino superior de 

enfermagem, utilizando o inventário da saúde mental do docente.  

 Segundo Mariano e Muniz (2006) a profissão docente é composta de fatores que 

prejudicam a saúde física e mental, causando-lhes sofrimento e desgastes que prejudicam sua 

saúde e podem desencadear doenças somáticas e psíquicas.  Os docentes de enfermagem não 

estão livres desses fatores prejudiciais tanto da saúde física, como da saúde mental. Os 

enfermeiros docentes também são alvos de inúmeras pressões, desde a cobrança relacionada 

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

participação na gestão educacional, bem como corresponder às expectativas dos alunos, 

depositadas sobre eles. 

 

1.1 OBJETOS DE ESTUDO 

❏ Os riscos de morbilidade psiquiátrica dos docentes de enfermagem. 

 

1.2 QUESTÕES NORTEADORAS 

❏ Quais os diagnósticos de riscos de morbilidade psiquiátrica (ISM) os docentes de 

enfermagem apresentam? 

❏ Quais intervenções precoces para docentes de enfermagem que apresentam risco de 

doença mental? 

 

1.3 OBJETIVOS GERAL 

❏ Efetuar o diagnóstico de risco de morbilidade psiquiátrica (ISM) de Ribeiro (1999) 

nos docentes que atuam no ensino público superior de enfermagem, a partir de dois 

eixos: Distresse psicológico (Ansiedade, Depressão e Perda de controle 

emocional/comportamental); \Bem estar psicológico (Afeto positivo e Laços 

emocionais); 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

❏ Identificar os fatores relacionados aos riscos de morbilidade psiquiátrica dos docentes 

de enfermagem; 

❏ Sugerir o acesso a recursos promotores de saúde mental. 

  

1.5 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

Caran e colaboradores (2011) afirmam que os docentes de enfermagem integram um 
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conjunto de trabalhadores que convive, cotidianamente, na presença de vários fatores de 

riscos ocupacionais e psicossociais. Esses profissionais passam por uma sobrecarga, 

principalmente mental, estresse, pressão, relações interpessoais conflituosas e falta de 

planejamento. Num estudo realizado por Alvarez (2004), a autora assegura que existe um 

desconhecimento a respeito do processo de trabalho docente universitário e das condições 

materiais em que ele se realiza. Vista essa problemática, foi realizado um levantamento 

bibliográfico acerca da saúde mental do docente de enfermagem no ensino superior de 

enfermagem com o intuito de se saber o que está sendo publicado sobre o tema e a relevância 

do mesmo.   

A busca foi realizada por meio dos descritores: Enfermagem; Prática Docente de 

Enfermagem; Saúde Mental; Organização do Trabalho, nas bases de dados: Biblioteca Virtual 

de Saúde (BVS), Biblioteca de Dados de Enfermagem (BDENF), Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e MEDlars online (MEDLINE), nos 

idiomas Português, Inglês e Espanhol. Os critérios de inclusão foram: artigos de pesquisa 

disponíveis em texto completo, no idioma português, Inglês e espanhol e não foi realizado 

corte temporal. Foram utilizados critérios de exclusão, artigos que não abordassem os 

assuntos desejados. 

Através de um refino na pesquisa e da leitura dos títulos e resumos para verificar mais 

atentamente o conteúdo das obras e seguindo o critério de inclusão e exclusão, 10 artigos 

foram selecionados para avaliação da qualidade metodológica, nos quais, foram selecionados 

um total de 09 bibliografias potenciais para a realização da pesquisa, que obedeceram aos 

critérios de inclusão e exclusão. A análise emergiu em três categorias: Fatores que 

influenciam na saúde mental do docente de enfermagem; A saúde mental positiva do docente 

de enfermagem; Estratégias preventivas à saúde mental do docente.  

Em um estudo realizado por Caran e colaboradores (2011) ficou evidenciado que os 

fatores de risco expostos aos trabalhadores em seu ambiente de trabalho podem provocar 

adoecimentos em decorrência da maneira como o trabalho é organizado e 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 

exigências do cargo, problemas nas relações interpessoais, na remuneração, na duração da 

jornada diária, no regime e no ritmo de trabalho. 

Quando há satisfação no trabalho e um conjunto de fatores ideais bem articulados no 

ambiente laboral, obtêm-se com a satisfação e o prazer de estar com o aluno, à realização das 

atividades docentes e, principalmente, o ver crescer profissionalmente faz com que se supere 
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qualquer desagravo com a profissão (LEMOS; PASSOS, 2012). 

Segundos Tavares (2014) é 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. 

Deste modo, devem-se buscar estratégias de amenizar o desprazer gerado pelo 

exercício da docência, englobando aquelas atividades que não trazem satisfação ao professor, 

devem ser consideradas relevantes para a instituição, de forma a propiciar a qualidade de vida 

no trabalho, gerando resultados positivos na produção (LEMOS; PASSOS, 2012). 

Após o levantamento bibliográfico realizado, observou-se a necessidade de mais 

publicações sobre a temática, principalmente sobre estratégias preventivas em relação à saúde 

mental do trabalhador de enfermagem na área docente, já que saúde mental influencia 

diretamente na capacidade que o indivíduo tem de atingir a resiliência psicológica, que é  a 

capacidade de o indivíduo lidar com os problemas, superar obstáculos ou resistir à pressão de 

situações adversas (choque, estresse,etc.), em sua vida cotidiana ou em sua rotina de trabalho 

(SEQUEIRA et al.,  2014). 

A Organização Mundial de Saúde (2001), diz que há necessidade de mais pesquisas 

sobre os aspectos biológicos e psicossociais da saúde mental a fim de melhorar a 

compreensão dos transtornos mentais e desenvolver intervenções. 

O artigo resultante desta busca foi encaminhado para publicação em periódico 

cientifico e encontra-se nos apêndices desse trabalho, formatado nas normas da revista. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1- A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE NA UNIVERSIDADE PÚBLICA 

NO BRASIL 

  
  

Em tempos de globalização e da “sociedade do conhecimento” o trabalho do docente 

das instituições de educação superior, com destaque para a Universidade, mudou 

substancialmente. A Universidade que surgiu no século XIII e mesmo a Universidade 

moderna, surgida no início do século XIX, parece não existir mais, ou pelo menos alterou 

suas finalidades (MAUÉS 2010). 

 A organização do trabalho é conceituada por Davis (1966) como “a especificação do 

conteúdo, métodos e inter-relações entre os cargos, de modo a satisfazer os requisitos 

organizacionais e tecnológicos, assim como os requisitos sociais e individuais do ocupante do 

cargo”. Refere-se à forma como as atividades estão discriminadas, como os tempos estão 

divididos, a distribuição das tarefas e competências, as relações de hierarquia que refletem 

relações de poder, entre outras características inerentes à forma como o trabalho é organizado. 

(OLIVEIRA; ROSAR, 2002) 

O conceito de organização do trabalho deve ser compreendido à luz das teorias 

econômicas. Ele compreende uma forma específica de organização do trabalho sob o 

capitalismo. No processo de trabalho capitalista os insumos, objetos e meios de 

trabalho não se apresentam de forma aleatória, eles, juntamente com a força de 

trabalho, estão submetidos à uma orientação bastante específica que é a finalidade da 

produção sob o signo do capital (OLIVEIRA; ROSAR 2002). 
 

 A reestruturação produtiva que se coloca mais fortemente a partir da crise dos 1970, 

impulsionada pela chamada revolução tecnológica, trouxe uma mudança estrutural na 

configuração do trabalho e nas relações que passaram a se estabelecer com o empregador. As 

mudanças no trabalho incidiram diretamente sobre os docentes e estão imbricadas com a 

reforma da educação superior que vem acontecendo, baseada na reforma do Estado, na 

medida em que imputa ao trabalho docente o modelo de “gestão empresarial”, numa lógica 

capitalista e mercadológica hoje dominante na maioria das Instituições Federais de Educação 

Superior (IFES) (MAUÉS, 2010), 

  A partir da década de 1980, ocorreram diversos movimentos de trabalhadores que 

buscavam uma escola pública democrática e que pudesse contemplar as condições de trabalho 



18 
 

como fator indispensável à realização de um ensino de qualidade. No entanto, não se teve o 

resultado esperado, que eram condições de trabalhadas adequadas para um bom exercício 

docente na educação pública. E que fosse democrática e para todos os indivíduos. 

 A reestruturação produtiva engloba, pois, o processo de mudanças ocorrido na 

organização do trabalho, por meio da introdução das inovações, tanto tecnológicas quanto 

organizacionais e de gestão, tendo como objetivo alcançar a organização do trabalho de forma 

integral e flexível. (MAUÉS, 2005, p.4). O capitalismo acadêmico passou a ser uma realidade 

no interior dessas instituições que devem ser autônomas, democráticas e referenciadas pela 

sociedade.  

 Durante os anos de 1990, o Brasil foi tomado por uma avalanche de reformas 

educacionais em todos os níveis do sistema e esferas da Federação. Nesse período ocorreram 

mudanças que representam uma real intensificação do trabalho, gerando uma sobrecarga 

trazida pelos novos processos de ensino e avaliação. Na segunda metade da década de 90, no 

Brasil assim como em outros países da América Latina, os profissionais da educação do setor 

público, foram submetidos a uma política de arrocho salarial sem precedentes na história 

implicando grandes perdas salariais. Tais perdas decorreram, simultaneamente, da política de 

contenção salarial entre outros diferentes mecanismos que corroboraram para essa 

deterioração (OLIVEIRA; ROSAR, 2002). 

 As reformas educacionais que ocorreram nos últimos anos, trouxeram novas 

exigências profissionais para os professores, sem a necessária adequação das condições de 

trabalho. Essas mudanças atuaram diretamente sobre a organização do trabalho, exigindo 

assim mais tempo de trabalho para o docente. O que resultou numa intensificação do trabalho 

e um cumprimento maior de exigências. 

 Os docentes buscam se tornar ativos no meio acadêmico e para isso tem que lidar com 

a quantidade de “produtos”, textos, livros, orientações concluídas, participação em eventos 

com apresentação de trabalho, organização de eventos, emissão de pareceres para as agências 

de fomento e Revistas, participação em Banca de Defesa e de concurso, as disciplinas 

ministradas na Graduação e na Pós-Graduação que devem realizar durante seu trabalho. 

Essa demanda de produtividade torna o trabalho do docente precário no âmbito do 

“ensino – pesquisa – extensão”. Além disso, essa demanda e a pressão provocada ocasionam 

sofrimento aos indivíduos envolvidos. 

 

O individualismo, a competição, marcas do liberalismo, estão muito vivas nessa face 

perversa que a Universidade pública vem assumindo e o professor, como um dos 

principais protagonistas da instituição, vem sendo penalizado nesse modelo de uma 
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Universidade que teve sua identidade “alterada”, sua cultura acadêmica modificada 

para se aproximar do mercado, sua autonomia violada e que, para sobreviver, 

instituiu o capitalismo acadêmico e a cultura da produtividade (MAUÉS , 2010). 
 

 As funções da Educação Superior assumidas no momento do surgimento da 

Universidade Moderna, século XIX (Humboldt), que aliavam o ensino à produção do 

conhecimento, parecem vir sofrendo um duro questionamento. Pedro Goergen, ao apresentar 

uma obra de Dias Sobrinho (2005), indica a existência de uma crise nessa instituição, que 

abrange o princípio de universidade, o contexto na qual está inserida, representada por uma 

sociedade globalizada, informatizada e também uma crise textual, significando os desafios de 

formar profissionais e pesquisadores éticos.  

 A organização do trabalho docente sempre enfrentou fortes resistências e debates, 

produto de uma cultura que vê no magistério uma vocação, um sacerdócio e, portanto, uma 

atividade distinta do trabalho organizado de forma profissional e, por isso mesmo, portador de 

direitos e deveres (OLIVEIRA; ROSAR, 2002). 

 Dias Sobrinho (2005) apresenta a necessidade de a universidade responder às 

expectativas, tarefas e funções crescentemente alargadas e complexas, ampliadas pela forte 

demanda de escolarização superior, pela conexão direta da educação com a expansão social 

da divisão do trabalho e pelo valor econômico do trabalho, sobretudo da pesquisa 

especializada. Compreender essas contradições e encontrar novos caminhos são os desafios a 

serem enfrentados por uma instituição que ainda recebe o nome de "universidade", mas é, em 

muitos sentidos, uma outra instituição.  

 

A universidade, na sua configuração clássica ainda predominante, não dá conta de 

atender às contraditórias demandas atuais, mesmo com sua enorme capacidade de se 

superar, se adaptar, se transformar e pensar o futuro. As contradições das demandas 

colocam objetivos totalmente antagônicos para a educação superior, como: formar 

em toda extensão e com elevada qualidade pesquisadores e profissionais de ponta e, 

ao mesmo tempo, fornecer a simples capacitação para os postos de trabalho menos 

exigentes; desenvolver a mais avançada e inovadora pesquisa e, por outro lado, 

oferecer o conhecimento de pronta aplicação; conciliar os valores gerais e 

permanentes da sociedade democrática com os interesses imediatos e pragmáticos 

do mercado (Ibid). 
 

 A Educação Superior vem sofrendo uma série de mudanças em âmbito mundial, 

falando-se mesmo em reestruturação desse nível de ensino. As alterações que são apontadas 

representam modificações no sentido das finalidades, dos objetivos da educação, o que 

representa outra arquitetura acadêmica, pedagógica e social que possa vir a dar conformação 

àquilo que é posto como sendo, na contemporaneidade, a “missão” da Educação Superior 

(MAUÉS, 2010). 
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 A flexibilização, a precarização, a intensificação, o sofrimento, o adoecimento são 

expressões hoje que permeiam a vida do trabalhador docente devido à “nova” configuração da 

Universidade, o trabalho dos profissionais que nela atuam, com destaque para os professores, 

vem sofrendo mudanças substanciais, a fim de se adequar a essa instituição heterônoma, cuja 

identidade foi “alterada”, que vem criando uma nova cultura acadêmica, que tem praticado 

um capitalismo acadêmico e se mercantilizando grandemente (Ibid). 

    

 

2.2 A PSICODINÂMICA DO TRABALHO DOCENTE 

 

 A realidade do trabalho da atualidade se resume na urgência de produtividade, 

associada à pressão do tempo e ao aumento da complexidade das tarefas, além de expectativas 

irrealizáveis e relações de trabalho tensas e precárias (DEJOURS, 1992) Os aspectos 

relacionados à (re) estruturação do mundo do trabalho e à divisão internacional da economia 

que tem, ainda que indiretamente, repercussões sobre a saúde psíquica (e física) dos 

trabalhadores, na medida em que contribuem para definir as formas diferentes de como o 

trabalho deve ser exercido, com intuito no aumento da produtividade. 

 O inicio da Psicodinâmica do Trabalho no Brasil deu-se com o lançamento do livro A 

loucura do trabalho, de Christophe Dejours, em 1987, como uma nova proposta teórica trazida 

pela obra, foi um livro importante no mundo trabalho, por que até então nos curso de 

administração, psicologia organizacional e engenharia de produção ensinavam e pesquisavam 

sob a ótica praticamente exclusivista do capital e o trabalhador tinha que adaptar aos novos 

modelos que foram surgindo desde a primeira revolução industrial em 1760 na Inglaterra 

(BUENO; MACÊDO, 2009) 

  De acordo com Dejours (2004, p.28), a psicodinâmica do trabalho é uma disciplina 

clínica que se apoia na descrição e no conhecimento das relações entre trabalho e saúde 

mental. É uma disciplina teórica que se esforça para inscrever os resultados da investigação 

clínica da relação com o trabalho numa teoria do sujeito que engloba, ao mesmo tempo, a 

psicanálise e a teoria social. Tem por objeto de pesquisa a vida psíquica no trabalho, como 

foco o sofrimento psíquico e as estratégias de enfrentamento utilizadas pelos trabalhadores 

para a superação e transformação do trabalho em fonte de prazer. Os estudos de Dejours sobre 

a psicopatologia do trabalho dos anos 1950 passaram a denominar-se Psicodinâmica do 

Trabalho nos anos 1990, e, também por isso, é uma disciplina relativamente recente e em fase 

de construção.  
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Ainda seguindo o exposto por Dejours (1999) assevera que o trabalho nunca é neutro 

em relação à saúde, podendo promovê-la ou levar ao adoecimento. Conforme o autor, o 

trabalho pode ser ora patogênico, ora estruturante, tendo grande poder sobre o sofrimento 

psíquico, implicando em seu agravamento ou em sua transformação.  

Para a psicodinâmica do trabalho, o trabalho humano é fonte de realização, 

satisfação, prazer, estruturando e complementando o processo de identidade dos 

sujeitos. Contudo, o trabalho pode também ser um elemento patogênico, fonte de 

sofrimento que compromete o trabalho e a saúde do trabalhador. O sentido do 

trabalho se dá no campo do reconhecimento e expressa o retorno de todo 

investimento feito no trabalho pelo sujeito. Entretanto, quando esse investimento 

passa despercebido ou é negado pelos outros, o sofrimento se apresenta como uma 

ameaça para sua saúde mental (DEJOURS; ABDOUCHELI; JAYET, 2007). 
 

 Conforme Esteve (1999), as dificuldades e pressões vivenciadas pelos professores 

estão associadas à sobrecarga de trabalho, precariedade de material e recursos didáticos, 

inadequadas condições de trabalho, superlotação das salas, pouco reconhecimento e 

desvalorização social do magistério. Diante dessas pressões no trabalho, os docentes 

apresentam diversos sentimentos, tais como angústia, desgosto, raiva, desesperança, 

desmotivação, cansaço e estresse que podem culminar em agravos à sua saúde mental 

(MARIANO; MUNIZ, 2006). 

 A dificuldade que se tem em realizar bem o trabalho acarreta em um desinvestimento 

progressivo na docência e um enfraquecimento dos vínculos entre os pares. Como 

consequência, se observa atualmente, a saúde do docente enfraquecida, sendo essa ideia 

afirmada por Carlotto e Câmara (2007) e que descrevem que o docente está se distanciando 

cada vez mais de uma satisfação precisa no trabalho, sofrendo assim, esgotamento por 

acúmulo de responsabilidades e expectativas desproporcionais ao seu tempo e aos meios que 

o são disponibilizados. 

 Merlo e Mendes (2009) expõem que é importante observar que a psicodinâmica do 

trabalho visa ao coletivo de trabalho e não aos indivíduos isoladamente. Quando se faz 

diagnóstico do sofrimento psíquico em situações de trabalho, não se devem buscar atos 

terapêuticos individuais, mas intervenções voltadas para a análise da organização do trabalho 

à qual os indivíduos estejam submetidos. Especialmente para as estratégias construídas 

coletivamente para dar conta do trabalho prescrito, evitando o sofrimento e buscando o prazer. 

 Alderson (2004) enumera três premissas utilizadas pela psicodinâmica do trabalho: A 

primeira se refere ao sujeito em busca de autorrealização [accomplissement dusoi]. Entende-

se, que todo indivíduo é habitado pelo desejo de realização que se inscreve na busca da 
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identidade que o anima, que ele persegue e que o leva a querer oferecer sua contribuição à 

criação social ou à construção de uma obra comum (ALDERSON, 2004, p. 252).  

 A segunda é a da existência de um hiato entre o que é prescrito e o trabalho real. 

Assim, subjetividades desenvolvidas no dia-a-dia são mobilizadas para dar conta dessa 

lacuna. Este fato mobiliza o sujeito e suscita seu investimento subjetivo na atividade de 

trabalho. Ao interpelar a inteligência prática do sujeito e ao solicitar sua criatividade, o 

trabalho que deixa uma margem de autonomia oferece ao indivíduo a possibilidade de 

autorealização [s'accomplir] e de construir sua identidade (ALDERSON, 2004, p. 253). 

 A terceira premissa consiste no desejo de julgamento do outro, mais especificamente, 

trata do reconhecimento. Como esclarece Alderson (2004, p. 53), “construção da identidade 

no trabalho se apoia sob o ângulo da PDT, sobre o necessário olhar do outro que pode ser 

tanto um coletivo de trabalho ou uma comunidade de pertença”.  

 O sofrimento é o modo de evitar as patologias decorrentes do trabalho. A saúde mental 

para a psicodinâmica resulta dos modos como os sujeitos-trabalhadores reagem e agem frente 

ao sofrimento originado nos constrangimentos impostos pela organização do trabalho.  O 

trabalhador, ao mesmo tempo, sofre e busca não sofrer com a experiência de fracasso 

decorrente da falibilidade humana frente ao trabalho real. O sujeito entra em contato com a 

imperfeição e a falta, elementos indissociáveis do fazer, dada a condição permanente do 

trabalho, que será sempre inacabado (MERLO; MENDES, 2009). 

 A Psicodinâmica do Trabalho é antes de tudo uma clínica. Ela se desdobra sobre um 

trabalho de campo radicalmente diferente do lugar da cura. Afirmar que ela é uma clínica 

implica que a fonte de inspiração é o trabalho de campo, e que toda a teoria é alinhavada a 

partir deste campo (DEJOURS, 1993, p. 137). A clínica do trabalho busca desenvolver o 

campo da saúde mental e do trabalho, partindo do trabalho de campo e se deslocando e 

retornando constantemente a ele. A Psicodinâmica do Trabalho é considerada como uma 

clínica, que se desdobra para um trabalho de campo radicalmente diferente do lugar da cura 

(LANCMAN; SZNELWAR, 2004).  

 A organização do trabalho é vista, antes de qualquer coisa, como uma relação 

socialmente construída e não somente em sua dimensão tecnológica. Mas a organização do 

trabalho é de certa forma, a vontade de outro. Ela é primeiramente a divisão do trabalho 

recortando o conteúdo da tarefa e as relações humanas. A Psicodinâmica do Trabalho se apoia 

então, em dois pontos principais: as relações sociais do trabalho e do sofrimento no trabalho. 

 Neste sentido, a pesquisa em Psicodinâmica do Trabalho se desenvolve penetrando no 

campo da vivência subjetiva, do sofrimento e do prazer no trabalho. Ao privilegiar na análise 
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das vivências subjetivas as articulações do singular e do coletivo, o individualismo perde sua 

força socialmente constituída. A questão principal na pesquisa em Psicodinâmica do trabalho 

é a demanda dos trabalhadores que participarão a investigação, a análise e a interpretação do 

material de pesquisa, já que, conforme postulam Dejours, Abdoucheli e Jaynet (1994),  para 

chegar ao sofrimento é preciso passar pela palavra dos trabalhadores. A pesquisa em 

Psicodinâmica do Trabalho possibilita aos sujeitos avançarem em suas interpretações da 

organização do trabalho. É na elaboração que existe uma análise mais precisa das condições 

de trabalho e uma melhor condição de propor ações adequadas com vistas a modificar a 

organização do trabalho (BAIERLE et al, 2007). 

 

 

2.3 SAÚDE MENTAL E OS FATORES PSICOSSOCIAIS QUE AFETAM O DOCENTE 

NO ENSINO PÚBLICO SUPERIOR DE ENFERMAGEM NO BRASIL 

  

Para a compreensão do conceito de Saúde mental, deve-se entender que saúde mental, 

física e social são interdependentes e não podem existir uma sem a outra. A Organização 

Mundial de Saúde (OMS) define saúde não apenas como a ausência de doença, mas como 

“um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não simplesmente a ausência de 

enfermidade”. 

 Coelho e Almeida Filho (2002) dizem que sob uma perspectiva holística, a saúde 

mental inclui a capacidade do indivíduo para apreciar a vida e procurar um equilíbrio entre a 

as atividades e esforços para atingi-la a resiliência psicológica. É importante compreender que 

a saúde mental é algo além da ausência de transtornos mentais e segundo a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), não se há um conceito “oficial” para saúde mental. Já 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 a aperfeiçoar o seu potencial é 

fundamental (LUNCH, 2001; 2003).  

 Acredita-se que saúde mental se opõe ao estado de doença mental, com o pensamento 

de que se não há sinais de doença, se tem saúde. Segundo Sá (2010, p.15): 

 

Desde há muito tempo existe a preocupação em definir adequadamente os conceitos 

de normalidade e saúde mental. Entende-se implicitamente que a saúde mental possa 

ser definida como o oposto à doença mental, pressupondo que a ausência de 

psicopatologia possa identificar um comportamento normal. A aplicação prática 

desta formulação tem sido posta em causa por várias tendências recentes, tornado 

imperiosa a procura de conceitos e definições que permitam uma melhor 

compreensão do continuum saúde e doença mental. 
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 É cada vez mais evidente que a saúde mental é indispensável para o bem-estar geral 

dos indivíduos, no entanto, não se dá a mesma importância à saúde mental quanto a saúde 

física, ocorrendo assim negligências e um número crescente de transtornos mentais que não 

recebem sequer um tratamento básico. Esse número crescente de indivíduos com agravamento 

na saúde mental afeta diretamente a sociedade e causa um custo enorme em termos de 

sofrimento humano, incapacidade e prejuízos econômicos (OMS, 2001, p. 29). 

 Fatores ou agentes de risco ocupacional em contato com os trabalhadores em seu 

ambiente de trabalho podem provocar adoecimentos em decorrência da maneira como o 

trabalho é organizado e executado podendo potencializar condições acidentogênicas 

(Assunção, 2003, p. 255-256). A permanência dos fatores de riscos psicossociais no ambiente 

de trabalho é potencialmente comprometedora ao bem-estar físico e mental dos trabalhadores, 

trazendo consequências para a sua saúde e, posteriormente, para o seu contexto laboral.  

 

A contínua exposição do trabalhador aos riscos operacionais pode favorecer o 

aparecimento de transtornos mentais e comportamentais relacionados ao trabalho. 

Estes resultam não de fatores isolados, mas de contextos laborais em interação com 

o corpo e o aparato psíquico dos trabalhadores. As ações implicadas no ato de 

trabalhar podem atingir o corpo dos sujeitos, produzindo disfunções e lesões 

biológicas, mas também reações psíquicas às situações de trabalho patogênicas, 

além de poderem desencadear processos psicopatológicos especificamente 

relacionados às condições laborais vivenciadas pelo trabalhador (BRASIL, 2001). 
 

 O trabalho parece ser um importante gerador de estresse. Esse estresse tem sido 

considerado um dos maiores problemas no ambiente de trabalho e ele vem geralmente 

associado a sentimentos de hostilidade, tensão, ansiedade, frustração e depressão 

desencadeadas por estressores localizados no ambiente de trabalho (LIPP, 2002).  

Estressores ocupacionais estão frequentemente ligados à organização do trabalho, 

como carga de trabalho excessiva, condições insalubres de trabalho, falta de treinamento e 

orientação, relação abusiva entre supervisores e subordinados, falta de controle sobre a tarefa 

e ciclos trabalho-descanso incoerentes com os limites biológicos. Dessa forma, os riscos 

ocupacionais decorrem da ruptura na relação entre o trabalhador e os processos de trabalho e 

produção (CAVALCANTE, 2002). 

 De acordo com o Guia da Comissão Europeia (2000), há necessidade de se 

identificarem as causas de estresse relacionadas ao trabalho. Segundo esse guia, existem 

vários motivos para isto: o estresse constitui um problema para os trabalhadores, para a 

organização onde trabalham e para a sociedade; os problemas de estresse no trabalho estão 
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aumentando e a maioria das causas é evitável, se todos agirem conjuntamente visando aos 

interesses próprios e mútuos. A associação professor-estresse é amplamente constatada e 

verbalizada no contexto educacional e relaciona-se às variáveis do meio acadêmico, de fora 

da escola e do professor. O impacto desta negativa associação influi na sua saúde, no seu 

desempenho e na qualidade do processo ensino-aprendizagem. 

 Em decorrência do estresse, o indivíduo pode ser acometido pela síndrome de Burnout 

também conhecida como síndrome do esgotamento profissional (BRASIL, 2001). Segundo 

Harrison (1999) a síndrome de Burnout é definida como um tipo de estresse de caráter 

persistente vinculado a situações de trabalho, resultante da constante e repetitiva pressão 

emocional associada com intenso envolvimento com pessoas por longos períodos de tempo. 

Burnout em professores afeta o ambiente educacional e interfere na obtenção dos objetivos 

pedagógicos, levando estes profissionais a um processo de alienação, desumanização e apatia 

e ocasionando problemas de saúde e absenteísmo e intenção de abandonar a profissão 

(GUGLIELMI;TATROW, 1998).  

  Maslach, Schaufeli e Leiter (2001) pontuam que, nas várias definições do Burnout, 

embora com algumas questões divergentes, todas encontram no mínimo cinco elementos 

comuns: 1) existe a predominância de sintomas relacionados a exaustão mental e emocional, 

fadiga e depressão; 2) a ênfase nos sintomas comportamentais e mentais e não nos sintomas 

físicos;  3) os sintomas do Burnout são relacionados ao trabalho; 4) os sintomas manifestam-

se em pessoas “normais” que não sofriam de distúrbios psicopatológicos antes do surgimento 

da síndrome; 5) a diminuição da efetividade e desempenho no trabalho ocorre por causa de 

atitudes e comportamentos negativos.  

 Carlotto (2002) diz que é fundamental a importância de destacar que a prevenção e a 

erradicação de Burnout em professores não é tarefa solitária deste, mas deve contemplar uma 

ação conjunta entre professor, alunos, instituição de ensino e sociedade. Deve se buscar 

alternativas para possíveis modificações, não só na esfera microssocial de seu trabalho e de 

suas relações interpessoais, mas também na ampla gama de fatores macroorganizacionais que 

determinam aspectos constituintes da cultura organizacional e social na qual o sujeito exerce 

sua atividade profissional, com ênfase também na busca de uma saúde mental adequada. 

 O estresse vem agregado a diversas outras manifestações, segundo os docentes, como: 

depressão, ansiedade, mau humor, insônia, fadiga, irritabilidade, alteração da glicose, cefaleia, 

dispneia, desânimo, desconfiança, cansaço físico e mental, alterações da pressão e taquicardia 

(CARAN, 2011). Além desses fatores, a ansiedade é um dos riscos presentes que pode se 

associar com desmotivação, gastrite, irritabilidade, estresse, insônia, pouca tolerância, 
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nervosismo, cefaleia, tristeza, desânimo, angústia, falta de criatividade, insatisfação, cansaço, 

falta de concentração, insegurança, indisposição, alterações da memória e hábitos alimentares, 

pressão, isolamento, diarreia, resfriados frequentes, taquicardia e dor de estômago. 

 Cefaleia também é outra alteração presente que se agrega a outras descrições, como: 

dores nas costas, angústias, desânimos, dor epigástrica, adoecimentos em geral, depressão, 

auto estima diminuída, desgaste físico e psicossocial, choro, irritabilidade e dores localizadas. 

Segundo Brasil (2001) tais manifestações podem ser consideradas psicossomáticas, pois 

acontecem no corpo todas as manifestações das alterações psíquicas vivenciadas pelos 

trabalhadores. 

 A universidade pública vem propiciando desgastes na saúde dos docentes, ou seja, o 

modo como até então vem sendo descrito o trabalho dos docentes facilita o entendimento da 

presença do estresse agregado aos diversos fatores como depressão, mau humor, 

irritabilidade, cansaço e fadiga. A competição, as assessorias, consultorias, atividades de 

graduação e pós-graduação, os prazos curtos e excesso de atividades facilitam a ocorrência do 

estresse e as manifestações a ele agregadas. É importante enfatizar que devem ser aplicadas 

estratégias para identificação e controle dos riscos ocupacionais presentes no ambiente laboral 

e intervenções devem ser propostas, voltadas para a redução de estressores laborais, melhoria 

das condições de trabalho, treinamento, autonomia no trabalho e nas relações interpessoais 

(CARAN et.al,2011). 
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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). 

Salienta-se que o presente estudo compõe parte da pesquisa, que vem sendo 

desenvolvida pela orientadora desde o ano de 2014, iniciada no seu pós doutoramento, 

realizado na Escola Superior de Enfermagem do Porto – Portugal. 

 

3.2.  ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

A abordagem metodológica utilizada para a elaboração desse trabalho foi a 

quantitativa. Richardson (1989) expõe que este método é freqüentemente 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.  

 

Os estudos de campo quantitativos guiam-se por um modelo de pesquisa onde o 

pesquisador parte de quadros conceituais de referência tão bem estruturados quanto 

possível, a partir dos quais formula hipóteses sobre os fenômenos e situações que 

quer estudar. Uma lista de conseqüências é então deduzida das hipóteses. A coleta 

de dados enfatizará números (ou informações conversíveis em números) que 

permitam verificar a ocorrência ou não das conseqüências, e daí então a aceitação 

(ainda que provisória) ou não das hipóteses. Os dados são analisados com apoio da 

Estatística (inclusive multivariada) ou outras técnicas matemáticas. Também, os 

tradicionais levantamentos de dados são o exemplo clássico do estudo de campo 

quantitativo (POPPER, 1972).  
 

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 
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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 

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 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 foi 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 por 14 docentes que atuam no ensino público superior em 

Enfermagem. 

 

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 Inventário de Saúde Mental (ISM) de 

Ribeiro (1999). 

O Inventário de Saúde Mental constitui um questionário de autoresposta com 38 itens, 

que se distribuem por cinco dimensões, (Ansiedade com 10 itens, Depressão, com cinco itens, 
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Perda de Controle Emocional/ Comportamental, com nove itens, Afeto Positivo, com 11 itens, 

Laços Emocionais, com três itens), e, por sua vez, estas cinco dimensões ou subescalas 

agrupam-se em outras duas grandes sub-escalas ou dimensões que medem respectivamente o 

Distresse Psicológico e o Bem-Estar Psicológico (o Distresse Psicológico resulta da soma das 

subescalas de Ansiedade, Depressão, e Perda de Controle Emocional/ Comportamental, 

enquanto a de Bem-Estar Psicológico resulta da soma das subescalas Afeto Geral Positivo e 

Laços Emocionais). A resposta a cada item é dada numa escala ordinal de cinco ou seis 

posições. A pontuação total resulta da soma dos valores brutos dos itens que compõem cada 

escala/dimensão referida acima. Parte dos itens são cotados de modo invertido. Valores mais 

elevados correspondem a melhor Saúde Mental. A pontuação deverá ser convertida de “0” a 

“100”.    

 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 foram 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 foram comparadas pela prova t 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 

foram estudadas recorrendo ao teste Qui-Quadrado (2), com correção de Yates, quando o 

valor esperado em algumas células foi inferior a 20 e quando esse valor foi inferior a cinco 

utiliza-se a técnica exata de Fischer. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O presente estudou contou com a participação de 14 docentes do ensino público de 

enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa. 

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), na 

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 fato 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. Percentagem dos indivíduos por estado civil. 

Estado Civil Percentagem (%) 

Casado 13,6 

Solteiro 48,5 

Divorciado 13,6 

Outro   3,0 

NS/NR 21,2 

 

 Todos os participantes deste estudo trabalhavam, enquanto professores de ensino 

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

 
Tabela 2. Estatísticas Descritivas para a Variável “Anos_Formação” 

Variável Independente N Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

Variância 

Há quantos anos atua 14 1 37 15,14 8.686 75,443 
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no ensino superior de 
enfermagem? 

 

 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 nove diferentes 

dimensões, de acordo com a escala instrumento utilizado (o ISM). 

  

 Análise descritiva simples das respostas ao Inventário de Saúde Mental(ISM) de 

Ribeiro (1999) 

 

  O Inventário de Saúde Mental é um questionário de auto-resposta. Inclui 38 itens, 

selecionados de outros questionários já existentes. Foram incluídos itens para medir tanto o 

Distress psicológico como o Bem-Estar psicológico. Os 38 itens distribuem-se por cinco 

escalas (Ansiedade com 10 itens, Depressão, com cinco itens, Perda de Controle 

Emocional/Comportamental, com nove itens, Afeto Positivo, com 11 itens, Laços 

Emocionais, com três itens), e, por sua vez, estas cinco subescalas agrupam-se em duas 

grandes sub-escalas ou dimensões que medem respectivamente o Distress Psicológico e o 

Bem-Estar Psicológico (o Distress Psicológico resulta do agrupamento das subescalas de 

Ansiedade, Depressão, e Perda de Controle Emocional/Comportamental, enquanto a de Bem-

Estar Psicológico resulta do agrupamento das sub escalas Afeto Geral Positivo e Laços 

Emocionais).  

A resposta a cada item é dada numa escala ordinal de cinco ou seis posições. A nota 

total resulta da soma dos valores brutos dos itens que compõem cada escala referida acima. 

Partes dos itens são cotadas de modo invertido. Valores mais elevados correspondem a 

melhor saúde mental. 

 

 DIMENSÃO: BEM ESTAR POSITIVO 

 

Bem-estar é uma dimensão que vem, a cada dia, adquirindo mais notoriedade no meio 

acadêmico e organizacional. Surgem a cada dia, mais pesquisas para comprovar, reafirmando 
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sua importância e mostrar como este interfere em todos os aspectos da vida, tanto os 

emocionais, quanto sociais ou psicológicos (VALENTE, 2007).  

Para Diener (1995), os afetos estão organizados em positivos e negativos. O afeto 

negativo é um estado passageiro que engloba emoções desagradáveis, caracterizando-se como 

comportamentos ansiosos, aborrecidos, pessimistas, aflitivos e angustiantes. Já o afeto  

positivo caracteriza-se por um estado de alerta e atividade, sendo um sentimento passageiro 

de prazer e também é considerado uma avaliação subjetiva da qualidade de vida. Refere-se a 

como e por que as pessoas experienciam suas vidas de forma positiva.  

Lyubomirsky e cols. (2005) indicaram que altos níveis de afetos positivos relacionam-

se com confiança, otimismo, autoeficácia, comportamentos pró-sociais, sociabilidade, 

energia, originalidade e com a vivência frequente de situações de prazer.  

No entanto, indivíduos que possuem altos níveis de afetos negativos vivem 

constantemente situações ligadas ao desprazer. Pessoas com predominância de afetos 

positivos tendem a ser bem-sucedidas e realizadas em diversos âmbitos de suas vidas. 

A dimensão Bem Estar Positivo e está subdivida nas escalas: Laços Emocionais e 

Afeto Positivo. Abaixo encontra-se as perguntas e o percentual das respostas e pontos sobre 

esses fatores: 

  

 Sub- escala: Laços Emocionais 

  

 Pergunta II. “Durante quanto tempo se sentiu só no mês passado ?”: Não obteve 

respostas “ Sempre” (1 ponto); Três  responderam “Quase sempre” (2 pontos), totalizando 

21,4%; Um respondeu “Frequentemente” (3 pontos), totalizando 7,1%; Três responderam 

“Com pouca frequência” (4 pontos), totalizando 21,4%; Cinco responderam “Quase nunca” (5 

pontos), totalizando 35,7%; Dois responderam “Nunca” (6 pontos), totalizando 14,3%. Vide 

gráfico a seguir: 
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Pergunta X “Durante o último mês, quantas vezes se sentiu amado ou querido ?” 

Cinco responderam “Sempre” (6 pontos), totalizando 37,3%; Três responderam “Quase 

sempre” (5 pontos), totalizando 20,6%; Um respondeu “A maior parte das vezes” (4 pontos), 

totalizando 6,9%; Quatro responderam “Algumas vezes” (3 pontos), totalizando 28,4%; Um 

respondeu “Muito poucas vezes” (2 pontos), totalizando 6,9%; Não obteve resposta “Nunca”. 

Vide gráfica a seguir: 

 
 

Pergunta XXIII “No último mês, durante quanto tempo sentiu que suas relações 

amorosas eram total ou completamente satisfatórias?” Um respondeu “Sempre” (6 pontos), 

totalizando 7%; Dois responderam “Quase sempre” (5pontos), totalizando 14%; Cinco 

responderam “ A maior parte do tempo” (4 pontos), totalizando 36%; Quatro responderam 

*Durante algum tempo” (3 pontos), totalizando 29%; Dois responderam “Quase nunca” (2 

pontos), totalizando 14%; Não obteve resposta “Nunca”. Vide gráfico a seguir: 
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Na subescala Laços Emocionais, foram encontradas as seguintes respostas mais 

escolhidas, com suas porcentagens correspondentes: 

 
Tabela 3 – Laços Emocionais 

 

PERGUNTA RESPOSTA MAIS 

ESCOLHIDA 

RESULTADO 

                     II Quase nunca se sentiu só 35,7% 

                     X Sentiu-se sempre amado ou 

querido 

37,3% 

XXIII Sentiu as suas relações 

amorosas total ou 

completamente 

satisfatórias a maior parte 

do tempo. 

36% 

 

 

 Sub-Escala: Afeto Positivo 

 

Pergunta I ”Como tem estado a sua vida pessoal?” Um respondeu “Extremamente 

feliz, não pode haver pessoa mais feliz ou satisfeita” (6 pontos), totalizando 7,2%; Quatro 

pessoas responderam “muito feliz e satisfeito a maior parte do tempo” (5 pontos), totalizando 

28,7%; Sete pessoas responderam “Geralmente satisfeito e feliz” (4 pontos), totalizando 50%. 

Duas pessoas responderam “Por vezes ligeiramente e satisfeito, por vezes ligeiramente 

infeliz” (3 pontos), totalizando 14%; Não obteve respostas “Geralmente insatisfeito,infeliz” (2 

pontos) e “Muito insatisfeito, e infeliz a maior parte do tempo”(1 ponto). Vide gráfico a 

seguir: 
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Pergunta IV “Durante o mês passado com que frequência sentiu que tinha um futuro 

promissor e cheio de esperança?” Um respondeu “Sempre” (6 pontos), totalizando 7%; 

Quatro responderam “Com muita frequência” (5 pontos), totalizando 28,7%; Sete 

responderam “Frequentemente” (4 pontos), totalizando 50,2%; Dois responderam “Com 

pouca frequência” (3 pontos), totalizando 14,1%. Vide gráfica a seguir: 

 

 
Pergunta V “Com que frequência durante o último mês, sentiu que a sua vida no dia 

estava cheia de coisa interessante?” Não obteve respostas “Sempre” (1 ponto) e “Nunca” (1 

ponto); Seis responderam “Com muita frequência” (5 pontos), totalizando 43%; Cinco 

responderam “Frequentemente” (4 pontos), totalizando 36%; Dois responderam “Com pouca 

frequência” (3 pontos), totalizando 14%; Um respondeu “Quase nada” (2 pontos), totalizando 

7%; Vide gráfico a seguir:  
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Pergunta VI “Com que frequência, durante o último mês, se sentiu relaxado e sem 

tensão?” Não obteve respostas “Sempre” (6 pontos); Dois responderam “Com muita 

frequência” (5 pontos), totalizando 14%; Quatro responderam “Frequentemente” (4 pontos) 

,totalizando 29%; Cinco responderam “Com pouca frequência” (3 pontos), totalizando 36%; 

Dois responderam “Quase nunca” (2 pontos), totalizando 14%; Um respondeu “Nunca” (1 

ponto), totalizando 7%. Vide gráfico a seguir: 

 
Pergunta VII “Durante o último mês, com que frequência sentiu prazer nas coisas que 

fazia ?” Um respondeu “Sempre” (6 pontos), totalizando 7%.6 responderam “Com muita 

frequência” (5 pontos), totalizando 43%; Cinco responderam “Frequentemente” (4 pontos), 

totalizando 36%; Não obteve respostas “Com pouca frequência” (3 pontos); Um respondeu 

“Quase nunca” (2 pontos), totalizando 7%; Um respondeu “Nunca” (1 ponto), totalizando 

7%.Vide gráfico a seguir: 
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Pergunta XII “Com que frequência esperava ter um dia interessante ao levantar-se ?” 

Duas responderam “Sempre” (6 pontos), totalizando 13,7%; Quatro responderam “Com muita 

frequência” (5 pontos), totalizando 28,4%; Cinco responderam “Frequentemente” (4 pontos), 

totalizando 37,3%; Dois responderam “Com pouca frequência” (3 pontos); Um respondeu 

“Quase nunca” (1 ponto), totalizando 6,9%. 

 Vide gráfico a seguir: 

. 

Pergunta XVII “Durante quanto tempo. no mês que passou, se sentiu calmo e em paz 

?” Não obteve respostas “Sempre” (6 pontos); Quatro pessoas responderam “Quase sempre” 

(5 pontos), totalizando 29%; Dois responderam “Frequentemente” (4 pontos). totalizando 

14%; Quatro responderam “Com pouca frequência” (3 pontos), totalizando 29%; Dois 

responderam “Quase nunca” (2 pontos), totalizando 14%; Dois responderam “Nunca” (1 

ponto), totalizando 14%. Vide gráfico a seguir: 
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Pergunta XXVI “Durante quanto tempo, durante o mês que passou se sentiu triste e 

para baixo, de tal modo que nada o conseguia animar?” Não obteve respostas “Sempre” (6 

pontos); Quatro responderam “Quase sempre” (5 pontos), totalizando 29%; Dois responderam 

“Frequentemente” (4 pontos), totalizando 14%; Quatro  responderam “Com pouca 

frequência” (3 pontos), totalizando 29%;Dois responderam “Quase nunca” (2 pontos). 

totalizando 14%; Dois responderam “Nunca” (1 ponto). totalizando 14%. Vide gráfica a 

seguir: 

 
Pergunta XXXI “Durante quanto tempo, no último mês, se sentiu alegre, animado e 

bem disposto ?” Não obteve resposta “Sempre” (6 pontos); Cinco responderam “Quase 

sempre” (5 pontos). totalizando 36%; Quatro responderam “A maior parte do tempo” (4 

pontos), totalizando 29%; Três responderam “Durante algum tempo” ( 3 pontos), totalizando 

21%; Um respondeu “Quase nunca” (2 pontos). totalizando 7%; Um respondeu “Nunca” (1 

ponto). totalizando 7%. Vide gráfico a seguir: 
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Pergunta XXXIV “No último mês, durante quanto tempo se sentiu uma pessoa feliz?” 

Um respondeu “Sempre” (6 pontos), totalizando 7%; Quatro responderam “Quase sempre” (5 

pontos), totalizando 29%; Quatro responderam “A maior parte do tempo” (4 pontos), 

totalizando 29%; Três responderam “Durante algum tempo” (3 pontos), totalizando 21%; 

Dois responderam “Quase nunca” (2 pontos), totalizando 14%; Não obteve resposta “Nunca” 

(1 ponto). Vide gráfica a seguir: 

 
Pergunta XXXVII “Com que frequência durante o último mês, acordou de manhã 

sentindo se tranquilo e repousado?” Não obteve respostas “ Sempre, todos os dias” (6 pontos); 

“Nunca” (1 ponto); Quatro responderam “Quase todos os dias “(5 pontos), totalizando 

28,57%; Um respondeu “Frequentemente”(4 pontos), totalizando 7,14%;Cinco responderam 

“Algumas vezes”(3 pontos), totalizando 35,71%; Quatro responderam  “Quase nunca”(2 

pontos), totalizando 28,57%. Vide gráfico a seguir: 
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Tabela 4 – Afeto positivo 

  

PERGUNTA RESPOSTA MAIS 

ESCOLHIDA 

RESULTADO 

I Sente-se geralmente feliz e 

satisfeito 

50% 

IV Frequentemente sentia que 

tinha um futuro promissor 

e cheio de esperança 

50,2% 

V Com muita freqüência que 

sua vida no dia estava 

cheia de coisa interessante 

43% 

VI Com pouca freqüência se 

sentiu relaxado e sem 

tensão 

36% 

VII Com muita freqüência 

sentiu prazer nas coisas 

que fazia 

43% 

XII Frequentemente esperava 

ter um dia interessanre ao 

levantar-se 

37,3% 

XVII Quase sempre se sentiu 

calmo e em paz 

29% 

XXVI Quase sempre; com pouca 

freqüência sentiu-se triste e 

para baixo, de tal modo 

que nada o conseguia 

animar 

29%;29% 

XXXI Sentiu-se quase sempre 

animado, feliz e disposto 

36% 

XXXIV Sentiu-se a maior parte do 

tempo feliz 

29% 

XXXVII Algumas vezes acordou de 

manhã sentindo-se 

tranqüilo e repousado 

35,71% 
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Os resultados obtidos através das respostas das sub-escalas: laços emocionais e afeto 

positivo, apontaram que os docentes de enfermagem aparentam ter laços emocionais estáveis, 

na sua maioria não se sentem sós (35,71%) e amados na maior parte do tempo (35,71%). Um 

número considerável sente-se feliz e satisfeito com sua vida (50%) e frequentemente visa que 

tem um futuro promissor e cheio de esperança (50,2%).  

Segundo Ribeiro (2003, apud MELEIRO 2005), os conceitos de saúde e bem estar são 

tidos como sinônimos pela literatura, no entanto, não estão necessariamente correlacionados. 

Pois pessoas doentes podem apresentar um nível de bem-estar maior do que pessoas sadias. 

Visto que nos resultados, os docentes apresentam mais afeto positivo, não quer dizer que 

esses profissionais não tem comprometimento na sua saúde. Em contraposição, esses docentes 

também se inclinaram a assinalarem respostas que demonstram que também se sentem mais 

tristes e para baixo (29%) e com pouca frequência, sentiam-se relaxados e sem tensão. 

A percepção de compromisso com os desafios existenciais da vida e um nível pleno de 

funcionamento psicológico positivo, atuantes no sujeito, associado ao ajustamento emocional 

e social adequado e a suficiente maturidade individual.estão relacionados a um bem estar 

psicológico.(NASCIMENTO, 2006).  

Segundo Ryff (1989 apud NASCIMENTO, 2006),o bem estar psicológico inclui seis 

componentes de ajustamento, são eles: autoaceitação, relações positivas com os outros, 

domínio do ambiente, autonomia, propósito de vida e crescimento pessoal que influenciam 

diretamente na qualidade de vida e resultam num bem estar positivo. Qualquer tipo de 

alteração negativa em algum desses componentes, faz com que ocorra um declínio que tende 

para afetos negativos na vida pessoal do individuo. 

O bem estar social é definido como um avaliador da situação e funcionamento de um 

sujeito na sociedade (COVACS, 2006). É um modelo multidimensional que reflete a saúde 

social positiva a partir de como os sujeitos se percebem integrantes e coesos com a sociedade 

e de como eles enfrentam as incontáveis tarefas e desafios sociais. O bem estar social se 

reflete na questão de que nas respostas obteve-se um percentual de 43% docentes que com 

muita frequência sentiam prazer nas coisas que faziam e 37,3% frequentemente esperavam ter 

um dia interessante ao levantar-se. 

Observa-se a relevância de se associar a natureza complexa da relação entre trabalho e 

o processo de saúde, e a necessidade de delimitação da investigação correlacionada com os 

afetos positivos e negativos que afetam a qualidade de vida desse docente. Para Sato (1996 

apud SANCHES; GONTIJO, 2006), não é o trabalho em si que é perigoso para a saúde física 

e mental, é necessário qualificá-lo, pois a ausência de trabalho também é danosa à saúde e, 
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por este motivo, sua consequência, positiva ou negativa, deve-se ao contexto imediato no qual 

é realizado esse trabalho.  

Seligman-Silva (1994) afirma que o trabalho pode trazer um  fortalecimento para a 

saúde mental ou até favorecer à constituição de distúrbios que se expressam coletivamente em 

termos psicossociais e/ou individuais. 

Como foi visto, há diferença entre os afetos positivos e negativos, sendo que os afetos 

positivos foram superiores na maior parte das respostas do questionário em questão. Fonseca 

e cols. (2006) igualmente apontaram essa informação, porém salientaram que, mesmo 

parecendo desfrutar de afetos positivos e satisfação com a vida, também se encontra fatores 

relacionados à tristeza e tensão, não tendo total satisfação na vida.  

O resultado encontrado também está em concordância com as informações teóricas 

trazidas por Albuquerque e Trócolli (2004), pois segundo esse resultado a população 

brasileira, como consequência cultural, apresenta uma forte tendência de pontuar mais itens 

que inclinem uma boa avaliação nos afetos positivos do que nos itens que avaliam os afetos 

negativos. 

 

DIMENSÃO: DISTRESSE 

 

As doenças do trabalho referem-se a um conjunto de danos ou agravos que incidem 

sobre a saúde dos trabalhadores, causados, desencadeados ou agravados por fatores de risco 

presentes no local de trabalho. Manifestam-se de forma lenta, insidiosa, podendo levar anos, 

às vezes até mais de vinte (Brasil, 2001).  

Segundo Geara e Villatore (2006), o estresse e outros transtornos mentais também 

podem ser doenças do trabalho, pois são respostas do organismo a uma situação de ameaça, 

tensão, ansiedade ou mudança, relacionadas ao trabalho. 

O estresse é definido por Benevides-Pereira (2002) como “o estado manifestado por 

uma síndrome específica que consiste em todas as mudanças não específicas induzidas dentro 

de um sistema biológico”. 

O estresse exerce uma poderosa influência sobre a vida dos indivíduos e das 

organizações e pode assumir duas formas, o distress e o eustress. Selye (1974) denota que 

nem todos os estados de estresse são nocivos, havendo dois tipos de  estresse que diferem no 

seu impacto sobre o indivíduo. O distress que é prejudicial e nocivo relaciona-se com a 

diminuição das capacidades do indivíduo, determinando uma sensação de impotência face às 

dificuldades e consequente má adaptação à situação de exigência vivenciada (SELYE, 1985). 
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O eustress (do grego eu, significa bom) que é benéfico e construtivo, e está associado a uma 

quantidade de estresse que nos mantém interessados pela vida e nos faz enfrentar desafios, 

face às exigências, o indivíduo estará mais autoconfiante e terá maior probabilidade de 

ultrapassar as dificuldades. 

O eustresse está associado a altos desempenhos, positivos, motivadores e auto-

satisfatórios, ao invés, o distresse que é um estado de baixo desempenho, depressivo, de 

cansaço, associado à desmotivação e baixa autoestima. Sabe-se que o estresse não controlado, 

o distresse, advém de circunstancias emocionais desgastantes e persistentes ao longo do 

tempo, manifestando-se por estados de angústia, desanimo, até à despersonalização que no 

extremo pode desencadear perturbações que põe em causa a saúde física e mental do 

individuo. O distresse esgota o profissional e causa disfunções individuais que podem ser 

manifestadas de forma comportamental, emocional ou física. (MAGALHÃES, 2012). 

Todos os sujeitos podem desenvolver estresse, independente do tipo de organização ou 

instituição que ele esteja inserido, pois parece consenso entre os autores, que para o 

acometimento de estresse, seja necessário um estímulo persistente e um estado de pressão. 

Fatores presentes nas empresas e organizações do mundo atual. 

Nas ocasiões estressantes e mesmo fora delas, manifesta-se uma gama de reações de 

ordem psicológica e psiquiátrica. Ou, pelo menos temporárias, perturbações de 

comportamento ou exacerbação de problemas sociopáticos. Os problemas ansiosos com a 

sintomatologia clínica, além de irritabilidade, fraqueza, nervosismo, medos, ruminação de 

ideias, exacerbação de atos falhos e obsessivos, além de rituais compulsivos, aumentam 

sensivelmente. A angústia é comum e as exacerbações de sensibilidade com provocações e 

discussões são mais frequentes. 

Outras fontes de estresse que merecem destaque são: a excessiva carga de trabalho, já 

que os professores preparam aulas em casa e em época de provas, estas são corrigidas em seus 

lares, em momentos que deveriam ser destinados ao lazer, questões ambientais como 

iluminação e ruído excessivo, relacionamento ruim com colegas, entre outras situações como 

o medo, a insegurança gerada pelo mau comportamento e rebeldia dos alunos, falta de 

comunicação, mau gerenciamento, classes com números excessivos de alunos. 

O docente também vem sendo apontado como uma das profissões mais propensas ao 

estresse e burnout. O nome vem da expressão em inglês to burn out, ou seja, queimar 

completamente, consumir-se. A Síndrome de Burnout, é considerada por Harrison (1999) 

como um tipo de estresse de caráter persistente vinculado a situações de trabalho, resultante 
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da constante e repetitiva pressão emocional associada com intenso envolvimento com pessoas 

por longos períodos de tempo.  

Burnout em professores afeta o ambiente educacional e interfere na obtenção dos 

objetivos pedagógicos, levando estes profissionais a um processo de alienação, 

desumanização e apatia e ocasionando problemas de saúde e absenteísmo e intenção de 

abandonar a profissão (GUGLIELMI & TATROW, 1998).  

O termo burnout é usado para definir um esgotamento físico e mental crônico causado 

pelo trabalho. Trata-se de um estresse ocupacional, caracterizado por exaustão emocional, 

apatia extrema, desinteresse pelo trabalho e lazer, depressão, alterações de memória e humor, 

fadiga, enxaqueca, dores musculares e distúrbios do sono (LIPP, 2002). A enfermidade 

acomete principalmente profissionais que lidam com pessoas e nesta categoria estão incluídos 

os professores, expostos as situações de extrema pressão, jornadas exaustivas, 

responsabilidade e frustração. 

O burnout no docente se caracterizaria por uma exaustão dos recursos emocionais 

próprios, em que são comuns atitudes negativas e de distanciamento para com os alunos e a 

valorização negativa de seu papel profissional. Descrito em pessoas envolvidas 

profissionalmente no atendimento de outras pessoas, como os profissionais de saúde e 

professores. 

A dimensão Estresse subdivide-se nas escalas: Perda de Controle Emocional, 

Ansiedade e Depressão. O percentual de respostas às questões sobre essa dimensão, 

respondidas pelos docentes se encontram abaixo. 

 

 Sub-Escala: Perda de Controle Emocional  

  

 Pergunta VIII “Durante o último mês, teve alguma vez, razão para  se questionar se 

estaria para perder a cabeça ou a perder o controle  sobre os seus atos?” Três responderam 

“Não, nunca” (6 pontos), totalizando 19.8%; Três responderam “Talvez um pouco” (5 

pontos). totalizando 19.6%; Sete responderam “Sim, mas não o suficiente para ficar 

preocupado com isso” (4 pontos), totalizando 47,2%; Não obteve respostas”Sim, e fiquei um 

bocado preocupado”(3 pontos)  e “Sim, e estou muito preocupado com isso” (1 ponto) Um 

respondeu “Sim, e isso preocupa-me” (2 pontos), totalizando 13,2%.Vide gráfico a  seguir: 
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Pergunta XIV  “Durante o último mês, sentiu que controlava perfeitamente o seu 

comportamento, pensamento, emoções e sentimentos ?” Dois responderam “Sim, 

completamente” (6 pontos), totalizando 14%; Dois responderam”Sim, geralmente” (5 pontos), 

totalizando 14%; Quatro responderam “Sim, penso que sim” (4 pontos). totalizando 29%; 

Quatro responderam “Não, muito bem” (3 pontos), totalizando 29%; Dois responderam 

“Ando um pouco perturbado” (2 pontos), totalizando 14%; Não obteve respostas “Ando 

muito perturbado” (1 ponto). Vide gráfico a seguir: 

 

  

Pergunta XVI “Durante o último mês, com que frequência sentiu que não tinha futuro, 

que não tinha para onde orientar a sua vida ?” Não obteve respostas “Sempre” (1 ponto). 

“Quase sempre” (2 pontos). “Frequentemente” (3 pontos), “Com pouca frequência” (4 

pontos); Três responderam “Quase nunca”(5 pontos), totalizando 21%; Onze responderam 

“Nunca’ (6 pontos), totalizando 71%. Vide gráfico a seguir: 
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Pergunta XVIII “Durante quanto tempo, no mês que passou, se sentiu emocionalmente 

estável?”  Não obteve respostas “Sempre” (6 pontos) e “Nunca” (1 ponto); Quatro 

responderam “Quase sempre” (5 pontos), totalizando 29%; Seis responderam “A maior parte 

do tempo” (4 pontos), totalizando 43%; Dois responderam “Durante algum tempo” (3 

pontos), totalizando 14%; Dois responderam “Quase nunca”(2 pontos), totalizando 14%. Vide 

gráfico a seguir: 

 

Pergunta XX “Com que frequência no mês passado, se sentiu como se fosse chorar?” 

Não obteve respostas “Sempre” (1 ponto), “Quase sempre” (2 pontos) e “Frequentemente” (3 

pontos); Sete responderam “Com pouca frequência” (4 pontos), totalizando 43%; Cinco 

responderam “Quase nunca” (5 pontos), totalizando 36%; Três responderam “Nunca” (6 

pontos), totalizando 21%. Vide gráfico a seguir: 
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Pergunta XXI “Durante o último mês, com que frequência, você sentiu que as outras 

pessoas se sentiriam melhor se você não existisse?” Não obteve respostas “Sempre” (1 ponto), 

“Quase sempre” (2 pontos). “Frequentemente” (3 pontos) e “Com pouca frequência” (4 

pontos); Um respondeu “Quase nunca” (5 pontos), totalizando 7,2%; Treze responderam 

“Nunca” (6 pontos), totalizando 92,8%. Vide gráfico a seguir: 

 

Pergunta XXIV “Durante o último mês, quão incomodado se sentiu devido ao 

nervoso?” Um respondeu “Sempre” (1 ponto), totalizando 7,1%. Um respondeu “Quase 

sempre” (2 pontos), totalizando 7,1%; Um respondeu “Frequentemente” (3 pontos), 

totalizando 7,1%; “Com pouca frequência” (4 pontos), totalizando 36,4%; Três responderam 

“Quase nunca” (5 pontos), totalizando 21,2%; Três responderam “Nunca” ( 6 pontos), 

totalizando 21,2%. Vide gráfico a seguir: 



48 
 

 

Pergunta XXVII “Durante quanto tempo, durante o mês que passou, se sentiu triste e 

para baixo de tal modo que nada conseguia animar?” Não obteve respostas” Sempre” (1 

ponto), “Quase sempre” (2 pontos) e “Frequentemente” (3 pontos); Cinco responderam “Com 

 pouca frequência” (4 pontos), totalizando 37,3%; 6 responderam “Quase nunca”(5 

pontos), totalizando 42,2%; Três responderam “Nunca” (6 pontos), totalizando 20,6%. Vide 

gráfico a seguir: 

 

Pergunta XXVIII “Durante o último mês, alguma vez pensou em acabar com a vida?” 

Não obteve respostas “Sempre”(1 ponto), “Muitas vezes(2 pontos). “Algumas vezes” (3 

pontos) e “Poucas vezes” (4 pontos); Um respondeu “Uma vez” (5 pontos), totalizando 7%; 

Treze responderam “Nunca” (6 pontos), totalizando 93%. Vide gráfico a seguir: 
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Tabela 5 – Perda de Controle Emocional 

 

PERGUNTA RESPOSTA MAIS 

ESCOLHIDA 

PORCENTAGEM 

VIII Teve alguma vez razão 

para se questionar se 

estaria para perder a cabeça 

ou o controle, mas não o 

suficiente para se 

preocupar com isso 

47,2% 

XIV Sentiu que não controlava 

perfeitamente o seu 

comportamento, 

pensamento, emoções e 

sentimentos 

29% 

XVI Nunca sentiu que tinha 

futuro, que tinha para onde 

orientar sua vida 

71% 

XVIII Sentiu-se a maior parte do 

tempo emocionalmente 

estável 

43% 

XX Com pouca freqüência 

sentiu como se fosse chorar 

43% 

XXI Nunca sentiu que as outras 

pessoas sentiriam melhor 

se ela não existisse 

92,8% 

XXIV Com pouca freqüência se 

sentiu incomodado devido 

ao nervoso 

36,4% 

XXVII Quase nunca se sentiu 

triste e para baixo de tal 

modo que nada conseguia 

animar 

42,2% 

XXVIII Nunca pensou em acabar 

com a vida 

93% 
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Tradicionalmente, as emoções foram vistas como algo inconveniente, até mesmo 

desprezível, o homem civilizado era aquele que controlava suas emoções, e assim desde cedo 

fomos educados para disfarçar e não expressar nossas emoções. Hoje, existem teorias como a 

de Goleman (1995) que afirma que é possível educar as emoções, assim como dominar as 

mesmas. O autor traz o conceito da inteligência emocional como sendo o maior responsável 

pelo sucesso ou insucesso na vida das pessoas, ele também tenta demonstrar que não só a 

razão influencia nos nossos atos, mas, a emoção também tem grande poder sobre as pessoas.  

Goleman (1995) mapeia a Inteligência Emocional em cinco áreas ou habilidades, 

capacidade de conhecer as emoções, de lidar com as emoções, de reconhecer as emoções nos 

outros e a capacidade de lidar com os relacionamentos, sendo que as mesmas habilidades 

referem-se a Inteligência Intrapessoal e Interpessoal de Gardner (1995). 

Os docentes estão incluídos no grupo de trabalhadores que está constantemente ligado 

à pessoas e com isso está exposto a diversos tipos de situações ( tanto esperadas, como não). 

Vê-se a importância de se obter o controle emocional  e consequentemente o equilíbrio 

emocional, o auto controle, o auto conhecimento e ampliar a percepção das próprias emoções 

e favorecendo envolvimentos mais empáticos.  

É observado nas respostas dos docentes ao questionário que eles se encontram 

emocionalmente instáveis em alguns momentos, sentindo-se que não controlavam 

perfeitamente o seu comportamento, pensamento, emoções e sentimentos (29%). E em alguns 

momentos a emoção aflorava e fazia com que a vontade de chorar fosse presente para poder 

ser um tipo de válvula de escape para as emoções (43%). 

A Inteligência Emocional refere-se na capacidade de identificar nossos próprios 

sentimentos e o dos outros. Deve ser vista a importância de que o docente tem que saber lidar 

com as emoções tanto na sua vida pessoal, como na profissional. Para Goleman (1995), a 

Inteligência Emocional é a capacidade de se conhecer as próprias emoções e como lidar com 

elas e reconhecer as emoções nos outros. De acordo com o autor, as pessoas devem apresentar 

aptidões que podem ser aprimoradas para manter-se emocionalmente estável e para isso, deve 

melhor compreender os cinco domínios básicos da Inteligência Emocional.  

O primeiro domínio é a consciência de nossos sentimentos no momento exato em que 

eles ocorrem. Em outras palavras significa estar consciente do que está acontecendo em um 

determinado momento, é a capacidade do indivíduo em reconhecer as próprias emoções e 

seus efeitos, o que ela pode causar em determinados momentos, como eu me conheço, como 

eu sou. Para o autor, as pessoas que sabem lidar melhor com seus sentimentos têm uma 
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melhor consciência na hora de tomar decisões tanto pessoais como profissionais e são pessoas 

mais seguras de si.  

O segundo domínio refere-se a aptidão que se desenvolve na autoconsciência, que é a 

capacidade de saber lidar com as emoções, o autocontrole, manter um equilíbrio, tendo a 

competência de administrar, consciência de seus atos, saber lidar com seus sentimentos, 

adequando-os para cada situação.  

Com relação ao terceiro domínio a motivação, podemos citar que é a capacidade do 

individuo motivar-se, de mobilizar-se, incentivar outras pessoas por meio de esforços, é a 

capacidade de pensar de fazer planos, de seguir um caminho, alcançar uma meta. A pessoa 

otimista consegue realizar tudo o que planeja, pois tem consciência de que todos os problemas 

são contornáveis e resolvíveis, pessoas com essa capacidade tendem a ser mais produtivas e 

eficazes em qualquer atividade.  

O quarto domínio é reconhecer as emoções nos outros, a Empatia, é entender o 

sentimento da pessoa alheia, de saber como o outro se sente, saber se colocar no lugar do 

outro, mas para que isso aconteça devemos ter consciência de nossas próprias emoções.  

E por fim, o quinto domínio nos fala sobre a capacidade de lidar com relacionamentos 

que é a arte de se relacionar com outras pessoas, é uma competência social, e são aptidões que 

reforçam a popularidade, a liderança, e pessoas com essas aptidões se dão bem em qualquer 

situação que dependa de interagir com outras pessoas. 

Os docentes da referida pesquisa tiveram em algum momento de sua vida, uma razão 

para questionar se estaria para perder a cabeça ou o controle, porém pensavam que não era um 

fator suficiente para se preocuparem (47,2%). Um dos passos para poder melhorar a 

capacidade de lidar com os problemas, é quando o indivíduo o reconhece, que assim se torna 

muito mais fácil de ser resolvido. 

É reconhecido na pesquisa, a importância do docente na sua vida pessoal e 

profissional, já que 92,8% responderam que nunca sentiu que as outras pessoas se sentiriam 

melhor com a ausência dos mesmos. 

Os processos de trabalho na contemporaneidade produzem diferentes reflexos sob o 

emocional das pessoas, especialmente, quando se leva em conta os aspectos psicossociais 

envolvidos e a forma como trabalho é organizado. Dessors e Desriaux (1993) expõem que a 

saúde mental não é, seguramente a ausência de angústia, nem o conforto constante e 

uniforme. A saúde é a existência da esperança, das metas, dos objetivos que podem ser 

elaborados. É quando há o desejo. O que faz as pessoas viverem é o desejo e não só as 

satisfações. O verdadeiro perigo é quando o desejo não é mais possível. 
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É importante ressaltar que os docentes têm extrema relevância na vida de seus alunos e 

esses criam várias expectativas em relação aos docentes, o que pode gerar um devido 

nervosismo por parte dos docentes em ter que suprir essas expectativas implicitamente 

impostas. Com uma certa frequência, esses docentes se sentiam incomodados devido ao 

nervoso (36,4%). 

 

 Sub-Escala: Ansiedade 

 

Pergunta III “Com que frequência se sentiu nervoso ou apreensivo perante coisas que 

aconteceram ou perante atuações inesperadas no último mês?” Não obteve respostas 

“Sempre” (1 ponto), “Frequentemente”(3 pontos) e “Nunca” ( 6 pontos); Seis responderam 

“Quase sempre” (2 pontos), totalizando 42,8%; Cinco responderam “Com pouca frequência” 

(4 pontos), totalizando 35,9%; Três responderam “Quase nunca” (6 pontos), totalizando 

21,3%. Vide gráfico a seguir: 

 

Pergunta XI “Durante quanto tempo no mês passado se sentiu muito nervoso?” Dois 

responderam “Sempre” (1 ponto), totalizando 12,3%; Um respondeu “Quase sempre” (2 

pontos), totalizando 6,2%; Dois responderam “A maior parte do tempo” (3 pontos), 

totalizando 12,3%; Quatro responderam “Durante algum tempo” (4 pontos), totalizando 

25,4%; Quatro responderam “Quase nunca” (5 pontos), totalizando 31,6%; Dois responderam 

“Nunca” (6 pontos), totalizando 12,3%. Vide gráfica a seguir: 
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Pergunta XIII “No último mês, durante quanto tempo se sentiu tenso e irritado ?” Não 

obteve resposta “Quase sempre” (2 pontos); Um respondeu “ Sempre” (1 ponto), totalizando 

7,1%; Dois responderam “A maior parte do tempo” (3 pontos), totalizando 14,1%; “Seis 

responderam “Durante algum tempo” (4 pontos), totalizando 43,4%; Três responderam 

“Quase nunca” (5 pontos), totalizando 21,2%; Dois responderam “Nunca”, totalizando 14,1%. 

Vide gráfico a seguir: 

 

Pergunta XV “Durante o último mês. com que frequência sentiu as mãos tremerem 

quando fazia alguma coisa ?” Não obteve respostas “Quase nunca” (5 pontos); Um respondeu 

“sempre” (1 ponto), totalizando 7%; Um respondeu “Com muita frequência” (2 pontos), 

totalizando 7%, Um respondeu “Frequentemente” (3 pontos), totalizando 7%; Um respondeu 

“Com pouca frequência” (4 pontos), totalizando 7,2%; Dez responderam “Nunca” (6 pontos), 

totalizando 71,7%. Vide gráfico a seguir: 
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Pergunta XXII “Quanto tempo, durante o último mês, se sentiu capaz de relaxar sem 

dificuldade?” Não obteve respostas “Sempre” (6 pontos) e “Durante algum tempo” (3 

pontos); Três responderam “Quase sempre” (5 pontos), totalizando 21%; Cinco responderam 

“A maior parte do tempo” (4 pontos), totalizando 36%; Quatro responderam “Quase nunca” 

(2 pontos), totalizando 29%; Dois responderam “Nunca” (1 ponto), totalizando 14%. Vide 

gráfico a seguir: 

 

 

Pergunta XXV “Durante o último mês, quão incomodado se sentiu devido ao 

nervoso?” Não obteve respostas “Extremamente” (1 ponto); Dois responderam “Muito 

incomodado” (2 pontos), totalizando 14%; Dois responderam “Um pouco incomodado” (3 

pontos), totalizando 14%; Quatro responderam “Algo incomodado” (4 pontos), totalizando 

29%; Dois responderam “Apenas de forma mais ligeira” (5 pontos), totalizando 14%; Quatro 

responderam “Nada incomodado” (6 pontos), totalizando 29%.Vide gráfico a seguir: 
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Pergunta XXIX “No último mês, durante quanto tempo se sentiu, cansado, inquieto e 

impaciente?” Não obteve respostas “Sempre” (1 ponto); Um respondeu “Quase sempre” (2 

pontos), totalizando 6,9%; Dois responderam “A maior parte do tempo” (3 pontos), 

totalizando 13,7%/ Cinco responderam “Durante algum tempo” (4 pontos), totalizando 

37,3%; Quatro responderam “Quase nunca” (5 pontos), totalizando 28,4%; Dois responderam 

“Nunca” (6 pontos), totalizando 13,7%. Vide gráfico a seguir: 

 

Pergunta XXXIII “Durante o último mês, se sentiu ansioso ou preocupado?” Não 

obteve respostas “Extremamente” (1 ponto); Três responderam “Muito” (2 pontos), 

totalizando 21,2%; Um respondeu “Um pouco” (3 pontos), totalizando 7,1%; Quatro 

responderam “O suficiente para me incomodar” (4 pontos), totalizando 29,3%. Três 

responderam “De forma muito ligeira” (5 pontos), totalizando 21,2%; Três responderam “De 

maneira nenhuma” (6 pontos), totalizando 21,2%. Vide gráfico a seguir: 
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Pergunta XXXV “Com que frequência durante o último mês se sentiu com 

 dificuldade em se manter calmo?” Um respondeu “Sempre” (1 ponto), totalizando 7,1%; Um 

respondeu “Quase sempre” (2 pontos), totalizando 7,1%; Um respondeu “Frequentemente” (3 

pontos), totalizando 7,1%; Seis responderam “Com pouca frequência” (4 pontos), totalizando 

 43,4%; Três responderam “Quase nunca” (5 pontos), totalizando 21,2%; Dois responderam 

“Nunca” (6 pontos), totalizando 14,1%. Vide gráfico a seguir: 
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Tabela 6 - Ansiedade 

 

PERGUNTA RESPOSTA MAIS 

ESCOLHIDA 

PORCENTAGEM 

III Quase sempre sentiu-se 

nervoso ou apreensivo 

perante coisas aconteciam 

ou perante atuações 

inesperadas no último mês 

42,8% 

XI Quase nunca sentiu se 

muito nervoso 

31,6% 

XIII Durante algum tempo se 

sentiu tenso e irritado 

43,4% 

XV Nunca sentiu as mãos 

tremerem quando fazia 

alguma coisa 

71,7% 

XXII A maior parte do tempo se 

sentiu capaz de relaxar sem 

dificuldade 

36% 

XXV Sentiu-se algo incomodado 29% 

XXIX Sentiu-se durante algum 

tempo cansado, inquieto e 

impaciente 

37,3% 

XXXIII Sentiu-se ansioso ou 

preocupado o suficiente 

para se incomodar 

29,3% 

XXXV Com pouca freqüência, 

sentiu-se com dificuldades 

em se manter calmo 

43,4% 

 

 

A ansiedade, segundo a OMS (1993) - Organização Mundial da Saúde -, vem se 

configurando como um dos graves problemas da contemporaneidade. As condições de vida 

agitada e situações de constante pressão e estresse somam-se gerando essa doença que tanto 

prejudica a qualidade de vida das pessoas. Com base em fenômenos clínicos observáveis, 

Freud (1976) afirma que a ansiedade faz parte do instinto de conservação do indivíduo e é 

herdada filogeneticamente. A ansiedade, segundo Bessa (2006), foi classificada e estudada 

como objeto de distúrbio quando o ser humano deixou de usá-la como instrumento de 

sobrevivência e passou a atribuir significados altamente complexos às suas sensações. 

Os docentes apresentaram ansiedade e preocupações suficientes para se incomodarem 

(29%). Para a OMS (1993), estamos na Era da Ansiedade, decorrente da turbulência 

resultante da competição, das dificuldades relacionais, do consumismo desenfreado, das 

atrocidades e discrepâncias sociais, das injustiças e da corrupção generalizada, entre outros. 

Também, a forte carga social, tal como o desejo do sucesso, a busca da felicidade, a 
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necessidade de agradar aos outros, o controle das emoções, acabou por transformar os medos 

situacionais em ansiedade generalizada. Algumas respostas de professores confirmam essa 

perspectiva: “Durante algum tempo me senti tenso e irritado” *43,4%,” Senti algo 

incomodando” (29%). 

Umas das características psíquicas da ansiedade é a excitação, manifesta na aceleração 

do pensamento para encontrar alternativas de fuga/defesa. Essa dinâmica mental, que na 

maioria das vezes causa confusão gera ineficiência nas ações e faz aumentar a sensação de 

perigo. A excitação do Sistema Nervoso Central era uma forma de estimular o nosso corpo 

para o confronto ou para a fuga (BESSA, 2006).  

A ansiedade, como característica psicológica, mostra a intersecção entre o físico e o 

psíquico, pelos sintomas físicos como taquicardia (batedeira), sudorese, tremores, tensão 

muscular aumento das secreções, da motilidade intestinal e cefaleia. 

Professores ansiosos vivem com medo, inseguros e percebem sua própria 

desestabilização. Os problemas ansiosos com a sintomatologia clínica, além de irritabilidade, 

fraqueza, nervosismo, medos, ruminação de ideias, exacerbação de atos falhos e obsessivos, 

além de rituais compulsivos, aumentam sensivelmente. A angústia é comum e as 

exacerbações de sensibilidade com provocações e discussões são mais frequentes. 

  A sensação de impotência diante aos seus alunos fragiliza ainda mais os docentes, 

devido às expectativas que são impostas sobre eles. Os docentes quase sempre se sentiam 

nervosos ou apreensivos perante coisas que aconteceram ou perante atuações inesperáveis 

(42,8%). 

 

 Sub-Escala: Depressão 

 

Pergunta IX “Sentiu-se deprimido durante o último mês?” Não obteve respostas “Sim, 

até o ponto de não me interessar por nada durante dias” (1 ponto); Um respondeu “Sim, muito 

deprimido quase todos os dias” (2 pontos), totalizando 7%; Dois responderam “Sim, 

deprimido muitas vezes” (3 pontos), totalizando 14%; Cinco responderam “Sim, por vezes 

sinto-me um pouco deprimido” (4 pontos), totalizando 36%; Cinco responderam “Não, 

raramente me sinto deprimido” (5 pontos), totalizando 36%; Um respondeu “Não, nunca me 

sinto deprimido” (6 pontos), totalizando 7%. Vide gráfico a seguir. 
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Pergunta XIX “Durante quanto tempo, no mês que passou, se sentiu triste e em 

baixo?” Não obteve resposta “Sempre” (1 ponto) e  “A maior parte do tempo” (3 pontos); Um 

respondeu “ Quase sempre” (2 pontos), totalizando 7%; Sete responderam “Durante algum 

tempo” (4 pontos), totalizando 50%; Cinco responderam “Quase nunca” (5 pontos), 

totalizando 36%; Três responderam “Nunca” (6 pontos), totalizando 22%. Vide gráfico a 

seguir: 

 

Pergunta XXX “No último mês, durante quanto tempo se sentiu de mau humor?” Não 

obteve respostas “Sempre” (1 ponto), “Quase sempre” (2 pontos) e  “A maior parte do tempo” 

(3 pontos); Seis responderam “Durante algum tempo” (4 pontos), totalizando 43%; Seis 

responderam “Quase nunca”(5 pontos), totalizando 43%; Dois responderam “Nunca” (6 

pontos), totalizando 14%. Vide gráfico a seguir: 
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Pergunta XXXVI “No último mês, durante quanto tempo se sentiu espiritualmente 

para baixo?” Não obteve respostas “Sempre”(1 ponto) e “A maior parte do tempo” (3 pontos); 

Um respondeu “Quase sempre” (2 pontos), totalizando 7%; Dois responderam “Durante 

algum tempo” (4 pontos), totalizando 14%; Seis responderam “Quase nunca” (5 pontos), 

totalizando 43%; Cinco responderam “Nunca” (6 pontos), totalizando 36%. Vide gráfica a 

seguir: 

 

Pergunta XXXVIII “Durante o último mês, esteve, ou sentiu se debaixo de grande 

pressão ou stress?” Um respondeu “Sim, quase a ultrapassar os meus limites” (1 ponto), 

totalizando 7%; Dois responderam “Sim. muita pressão” (2 pontos), totalizando 14%; Quatro 

responderam “Sim, alguma, mais do que o costume” (3 pontos), totalizando 29%; Dois 

responderam “Sim, alguma, como de costume” (4 pontos), totalizando 14%; Quatro 

responderam “Sim, um pouco” (5 pontos), totalizando 29%; Um respondeu “Não, nenhuma” 

(6 pontos), totalizando 7%. Vide gráfico a seguir: 
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Tabela 7 - Depressão 

 

PERGUNTA RESPOSTA MAS 

ESCOLHIDA 

PORCENTAGEM 

IX Sentiu se um pouco 

deprimido 

36% 

XIX Durante algum tempo, 

sentiu-se triste e em baixo 

50% 

XXX Durante algum tempo 

sentiu de mau humor 

43% 

XXXVI Quase nunca se sentiu 

espiritualmente para baixo 

43% 

XXXVIII Sentiu-se mais do que o 

costume debaixo de grande 

pressão ou stress 

29% 

 

 

Considerada o mal do século e a quarta causa mundial de adoecimento, a depressão 

aparece através de várias faces, atingindo todo tipo de cultura, faixa etária e classe social 

(AROS, 2008). Nakamura e Santos (2007) referem que, no ano de 2020, ela será a segunda 

maior causa de doenças, perdendo apenas para as patologias cardíacas. Siqueira (2005) 

destaca a gravidade do problema referindo-se a uma epidemia de deprimidos, provocada pela 

falta de espaço para a singularidade do indivíduo e por uma cultura homogeneizada. 

A depressão não é falha de caráter ou preguiça, ela é adoecimento do humor e assim 

caracteriza-se por diminuição da capacidade de experimentar prazer, alegria e entusiasmo. O 

autodesprezo, a culpabilidade exagerada por pequenas faltas, faz com que a pessoa se sinta 

responsável por tudo o que acontece de errado no seu ambiente. Essa diminuição de 

confiança, em si mesmo, produz sentimentos de insuficiência e de incapacidade. 

Os docentes expõem que sentem-se um pouco deprimidos (36%) e com isso durante 

algum tempo se sentiam tristes e para baixo (50%). Um número bastante significativo, já que 
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foi observado na subescala de Afeto Positivo que 50% dos docentes diziam se sentir 

geralmente felizes e satisfeitos. 

Claro (2000), ao estudar a depressão, suas causas e consequências, afirma que a 

depressão, embora seja um fenômeno que afeta mais as mulheres, que pode ser relacionado 

com a maior parte de docentes do sexo feminino que responderam os questionários. Porém a 

depressão pode afetar pessoas de todas as faixas etárias, crenças, etnias e classes sociais. 

A depressão entre profissionais da educação é presente e complicada. Observa-se um 

número elevado de professores doentes que  aumenta gradativamente e de forma preocupante. 

Muitas vezes, o profissional, em estado depressivo, continua no exercício de suas atividades 

pedagógicas e com isso alguns docentes expõem que “sentem- se mais do que o costume 

debaixo de grande pressão ou estresse”. Sendo exposta essa situação, vê-se a necessidade do 

contato desses docentes com recursos promotores de saúde mental para melhorar sua 

qualidade de vida. 

Através de sua manifestação, a depressão compromete o indivíduo nas suas relações 

pessoais e familiares, causando grande impacto, principalmente, no seu desempenho no 

trabalho (SIQUEIRA, 2005). A depressão, de acordo com Duarte (2010), está associada à 

diminuição da produtividade e do desempenho no trabalho, além de limitar a contribuição que 

o portador de seus sintomas poderia dar à sociedade, dessa maneira, causando um impacto na 

vida do indivíduo que a desenvolve. 

Diante de tarefas, até as mais simples, o depressivo visualiza enormes dificuldades, 

sente-se manipulado por pensamentos negativos e reforça, sobre si mesmo, a sensação de 

fracasso e de auto culpa pelo mesmo (CLARO, 2000). Seguem-se a falta de ânimo, a 

incapacidade, a dificuldade de concentração, diminuição da capacidade de pensar ou de tomar 

decisões. 

Professores deprimidos em sala de aula podem comprometer a relação com os alunos, 

com os gestores e com a própria instituição de ensino (SOUZA, 2008). É importante 

considerar que a depressão pode ser tanto uma patologia específica com diagnóstico próprio 

como também pode estar associada a outras patologias de caracteres mais graves e de 

tratamentos mais complexos, como, por exemplo, a Síndrome de Burnout, que corresponde ao 

estresse diretamente relacionado e causado pela atividade laboral de profissionais que 

trabalham diretamente com pessoas (CARLOTTO, 2002; CARLOTTO, 2010). 
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DISCUSSÃO: 

 

Com a globalização da economia e a consequente racionalização do trabalho, o 

trabalhador é forçado a se adaptar às situações que não se encontra preparado como: cursos de 

capacitação, prazos a serem cumpridos e o alto nível de responsabilidade que têm de enfrentar 

em suas profissões.  

Para o professor não é diferente, ser professor é uma das profissões mais estressantes 

na atualidade. Geralmente as jornadas de trabalhos dos professores são longas, com raras 

pausas de descanso e/ou refeições breves. A jornada de trabalho é intensa e variável, com 

início muito cedo pela manhã, podendo ser estendido até à noite em função de dupla ou tripla 

jornada de trabalho, além de plantões como profissional de enfermagem para os professores 

que também dividem a sua jornada de trabalho na assistência. 

.  Na agitação do dia, os horários são desrespeitados, perdem-se horas de sono, alimenta-

se mal, e não há tempo para o lazer. São exigidos níveis de atenção e concentração para a 

realização das tarefas. Quando o trabalho é desprovido de significação, não é reconhecido ou 

é uma fonte de ameaças à integridade física e/ou psíquica acaba por determinar sofrimento ao 

professor. 

Estudo realizado por Santini (2004) revela as limitações de formação acadêmica como 

fonte geradora de sintomas de estresse e exaustão emocional. Refletindo sobre as 

manifestações dos professores pesquisados, percebe-se que eles se encontram expostos a 

vários fatores estressores e vivem sobre pressão no trabalho, o que acaba afetando não só a 

sua saúde física, como a sua saúde mental. O bem estar é afetado e consequentemente a sua 

qualidade de vida declina para afetos negativos.  

Como foi visto, há diferença entre os afetos positivos e negativos, sendo que os afetos 

positivos foram superiores na maior parte das respostas do questionário na dimensão Bem 

Estar positivo. Esse fato pode ser explicado por Fonseca e cols. (2006) e Albuquerque e 

Trócolli (2004), que apontam que a população brasileira, como consequência cultural, 

apresenta uma forte tendência de pontuar mais itens que inclinem uma boa avaliação nos 

afetos positivos do que nos itens que avaliam os afetos negativos. Por esse motivo, vê que as 

informações fornecidas aparentam que os docentes desfrutam de afetos positivos e satisfação 

com a vida.  

É reconhecido através da análise feita aos questionários que a maior parte dos 

docentes é do sexo feminino e está mais susceptível a depressão. Além disso, observa-se que 
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junto a depressão, está a correlação com a ansiedade e os fatores estressantes na profissão que 

ocasionam todo esse sofrimento psíquico. 

Na dimensão Distresse que inclui as subescalas: Perda de Controle Emocional, 

Ansiedade e Depressão, observou-se que mesmo uma parte dos docentes (43%) que disse que 

se sentia emocionalmente estável a maior parte do tempo, também apresenta episódios de 

tristeza, estresse e incômodos relacionados ao nervosismo e pressão. 

O estresse é um fator importante a ser observado, pois ele é um conjunto de reações 

que um organismo desenvolve ao ser submetido a circunstâncias que exigem esforço de 

adaptação, ou também como uma resposta não específica do corpo a qualquer demanda feita 

sobre o mesmo (SELEY, 1956). Com ele aparece a síndrome de burnout que acomete tanto a 

população docente como os profissionais da área de saúde e através desse fato é importante 

que a organização do trabalho seja reavaliada a fim de se organizar o trabalho da forma menos 

prejudicial ao trabalhador. 

E através da psicodinâmica do trabalho de Dejours (1992) se dedica ao estudo do 

sofrimento psíquico no âmbito do trabalho, caracterizando-o como uma zona cinzenta que fica 

entre a saúde e a doença, fugindo da polarização clínica. É uma luta constante contra as 

agressões dos ambientes de trabalho, o que requer negociações e um ajuste constante entre 

desejos e possibilidades. Entretanto, quando o espaço de negociação fica bloqueado, o 

sofrimento psíquico se acentua. As estratégias defensivas desempenham um importante papel 

nessas negociações. As constantes lutas deixam marcas no indivíduo, o qual vai se 

transformando, deixando de ser o que era antes de ter assumido  

A qualidade de vida do trabalhador melhora à medida que seu nível de estresse seja 

reduzido, o que pode ser feito por intervenção nos “quatro pilares do controle de stress: 

relaxamento, alimentação, exercício físico e modificações na área cognitiva” (LIPP, 2003) 

A maior parte dos docentes não busca o acompanhamento psiquiátrico. Em um estudo 

de Lemos (2005), os dados demonstram que os professores geralmente buscam esse auxílio, 

pois a carga de trabalho necessária para atender as exigências das tarefas do dia-a-dia abrange 

esforços físicos, cognitivos e emocionais e de acordo com essas exigências, o desgaste afeta 

potencialmente as capacidades psíquicas. Os autores Costa e Santos (2007) relatam que os 

transtornos mentais e comportamentais são os maiores agentes de afastamento dos professores 

das salas de aula, sendo que dentro dessa categoria a incidência maior é da síndrome do 

pânico, seguida da depressão e estresse grave. Alguns docentes são adeptos as terapias 

alternativas complementares, pois, relatam que esse tipo de medicina tradicional auxilia na 

diminuição da ansiedade e de sintomas depressivos. 
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Segundo O'Donnell (2001), ações de promoção da saúde dirigidas à intervenção sobre 

as condições de exposição a riscos, resultam em aspectos positivos para os trabalhadores, 

favorecendo a prevenção e o controle das doenças, especialmente as crônico-degenerativas, 

também estimulam o desejo de participar e trabalhar na produção de bens e serviços. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa é um recorte de um projeto internacional, que vem sendo realizado pela 

orientadora desde o ano de 2014 e conta com a atuação de pesquisadores do Brasil, Espanha e 

Portugal, sendo desenvolvida neste trabalho de conclusão de curso apenas com um pequeno 

percentual de participantes, docentes da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, que 

concordaram em participar. 

Diante os resultados, depreende-se que os docentes estão expostos a inúmeros fatores 

que geram estresse e trazem consequencias danosas para a sua saúde fisica e mental, mas que 

conseguem encontrar formas de promover a sua própria saúde mental. 

Dentro deste cenário fica explícita a importância de se buscar uma melhor 

compreensão sobre as variáveis que permeiam as sensações de prazer na execução do trabalho 

e o compromisso dos docentes para com elas. A tarefa de investigar os fatores que levam os 

trabalhadores a desenvolverem vínculos afetivos positivos com o trabalho e com a 

organização é de responsabilidade de pesquisadores que escolhem o contexto de trabalho 

como foco.  

Nessa perspectiva, diagnosticar os riscos de morbilidade psiquiátrica nos docentes de 

enfermagem do ensino público superior, tornou-se uma alternativa de investigação que 

poderia produzir conhecimentos capazes de levar os gestores organizacionais a planejarem 

ações gerenciais que, além de trazerem resultados positivos, promovam e protejam a saúde 

dos docentes.  

Torna-se imprescindível buscar uma maior compreensão sobre as variáveis que são 

responsáveis pelo bem-estar no trabalho, que afetam a saúde mental dessa classe de 

trabalhadores, consequentemente, encontrar possíveis medidas a serem adotadas visando à 

promoção e à proteção à saúde do trabalhador. 
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APÊNDICES 

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 



76 
 

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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ARTIGO ENCAMINHADO PARA A REVISTA 

 

A saúde mental dos docentes de enfermagem: fatores que influenciam e 

estratégias preventivas 

The mental health of nursing teachers: factors that influence and preventive 

strategies  

La salud mental de los docentes de enfermería: los factores que influyen y las 

estrategias de prevención 

 

Geilsa Soraia Cavalcanti Valente. Enfermeira. Ph.D. em Enfermagem. Professora 
Adjunta do Departamento de Fundamentos de Enfermagem e administração da 
Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa. Universidade Federal Fluminense. 
Niterói(RJ), Brasil. Email: geilsavalente@yahoo.com.br 

 
Karine Lopes de Souza. Acadêmica de Enfermagem. Escola de Enfermagem Aurora 
de Afonso Costa. Universidade Federal Fluminense. Bolsista PIBIC/FAPERJ. 
Niterói(RJ), Brasil. Email: karine-l-@live.com 

 
Barbara Vieira Aires. Acadêmica de Enfermagem. Escola de Enfermagem Aurora de 
Afonso Costa. Universidade Federal Fluminense. Bolsista PIBIC/CNPq. Niterói(RJ), 
Brasil. Email: bah.aires@hotmail.com 
 
 

Resumo 

Objetivo: identificar na literatura existente, os fatores que influenciam na saúde 

mental do docente de enfermagem e descrever ações, medidas preventivas e 

recursos (pessoais, sociais e institucionais) eficazes para a minimização desta 

problemática. Método: pesquisa de revisão integrativa, realizada nas bases de 

dados MEDLINE, LILACS e BDENF em busca de responder a seguinte questão << o 

que existe publicado acerca da saúde mental do docente de enfermagem? >> 

Resultados: demonstrou-se que tanto quanto os outros trabalhadores, os docentes 

de enfermagem não são poupados das demandas globais a que estão submetidos, e 

mailto:geilsavalente@yahoo.com.br
mailto:karine-l-@live.com
mailto:bah.aires@hotmail.com
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como consequência disso, costumam surgir efeitos sobre a sua saúde mental. 

Conclusão: se faz necessária a elaboração de um projeto de intervenção na área da 

saúde deste trabalhador, assim como deve haver o reconhecimento das situações 

de risco e a busca do prazer no trabalho do docente de enfermagem. 

Descritores: Enfermagem; Prática docente de enfermagem; Saúde mental; 

Organização do trabalho.  

Abstract 

Objective: identify in the literature that has been published about the mental 

health of nursing faculty, identify influential factors, and describe their 

preventions strategies. Method: integrative review research conducted in the 

databases MEDLINE, LILACS and BDENF seeking to answer the following question << 

what is published about the mental health of the teaching nurse? >>.Results: show 

that nursing faculty are not spared from the global demands they face, and as a 

result tends to arise effects on their mental health. Conclusion: therefore, it is 

necessary to draw up an intervention project in the area of occupational health, as 

well as whether there should be recognition of risk situations and the pursuit of 

pleasure in working. 

Descriptors: Nursing; Educational practice nursing; Mental health; Labour 

organization. 

Resúmen 

Objetivo: identificar en la literatura que se ha publicado sobre la salud mental de 

la facultad de enfermería e identificar los factores influyentes y describir sus 

estrategias de prevención. Método: investigación revisión integradora realizado en 

la bases de datos MEDLINE, LILACS y BDENF tratando de responder a la siguiente 

pregunta <<¿lo que se publica sobre la salud mental de la enfermera de la 
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enseñanza? >>. Resultados: muestran que los docentes de enfermería no están a 

salvo de las demandas globales que se enfrentan y como resultado, tienden a surgir 

efectos sobre su salud mental. Conclusión: es necesario la elaboración de un 

proyecto de intervención en el área de salud ocupacional, así como si debe haber 

reconocimiento de situaciones de riesgo y la búsqueda del placer en trabajar. 

Descriptores: Enfermería, Práctica educativa en enfermería, Salud mental, 

Organización del trabajo. 

 

Introdução 

O trabalho é uma ação humana, o saber-fazer, o uso da inteligência, a 

capacidade de refletir, de interpretar e de reagir às situações. É o poder de sentir, 

de pensar e de inventar. Em outras palavras, o trabalho não é apenas a relação 

salarial ou o emprego, mas um modo de inclusão social que tem o poder 

extraordinário de revelar a subjetividade, uma vez que seja qualificado, ou o poder 

de destruir a subjetividade, quando desqualificado.1 

 Assim, tendo em vista que a realidade do trabalho da atualidade se resume 

na urgência de produtividade, associada à pressão do tempo e ao aumento da 

complexidade das tarefas, além de expectativas irrealizáveis e relações de 

trabalho tensas e precárias, traz repercussão e danos não só na saúde física, como 

também na saúde mental do trabalhador, o que lhes causa desgastes que podem 

desencadear doenças somáticas ou psicossomáticas.2 

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 
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educacional, bem como corresponder às expectativas dos alunos, depositadas sobre 

eles, etc. Estes fatores podem ser percebidos de forma positiva (bem-estar 

psicológico),ou de forma negativa (distress psicológico), quando não se verifica 

uma adequada adaptação. Sendo resiliência psicológica a capacidade de o indivíduo 

lidar com os problemas, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações 

adversas (choque, estresse, etc.), seja em sua vida cotidiana ou em sua rotina de 

trabalho, a saúde mental influencia diretamente na capacidade que o indivíduo 

tem de atingir essa resiliência psicológica.3 

 Com isso, o presente estudo tem como objeto: A saúde mental do docente 

no ensino superior de enfermagem. Com os objetivos de: Identificar fatores que 

influenciam na saúde mental do docente de enfermagem e descrever ações, 

medidas preventivas e recursos (pessoais, sociais e institucionais) eficazes. 

Metodologia 

O tipo de estudo utilizado foi o levantamento bibliográfico, ou pesquisa 

bibliográfica, visto que esta abrange toda produção científica elaborada acerca do 

tema de estudo até os dias atuais. Realizou-se o levantamento bibliográfico de 

artigos publicados, por meio dos descritores: Enfermagem; Prática Docente de 

Enfermagem; Saúde Mental; Organização do Trabalho, nas bases de dados: 

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Biblioteca de Dados de Enfermagem(BDENF), 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde(LILACS) e MEDlars 

online(MEDLINE), nos idiomas Português, Inglês e Espanhol. 

Inicialmente, pesquisou-se cada descritor individualmente, nos três idiomas: 

Inglês, Português, Espanhol, nas bases de dados: LILACS, MEDLINE e BDENF, 

resultando em um total de trezentos e vinte e sete cento e cinquenta mil 

(327.150.000) artigos encontrados. Em seguida, devido ao quantitativo encontrado 
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e com o intuito de aproximar o levantamento bibliográfico com os objetivos 

propostos, realizou-se um refino na pesquisa, associando os descritores em duplas, 

nos idiomas inglês, português e espanhol, encontrando um total de cento e vinte e 

um mil quatrocentos e quinze (121.415.000) artigos. 

 A partir do quantitativo encontrado, mais uma vez realizou-se uma nova 

busca com o objetivo de refinar ainda mais a pesquisa e aproximar-se mais ao 

objetivo, associando agora os descritores em trio: saúde mental AND prática 

docente de enfermagem AND organização do trabalho e saúde mental AND 

enfermagem AND prática docente; utilizando como critério de inclusão: artigos 

publicados nos três idiomas: Inglês, Espanhol e Português; resultando no total de 

novecentos e vinte e sete (927) artigos. 

Foi realizada a leitura dos títulos e resumos para verificar mais atentamente 

o conteúdo das obras, seguido de uma pré-leitura ou leitura inspecional, que 

consiste em uma leitura rápida do material bibliográfico, que tem por objetivo 

verificar em que medida a obra consultada interessa à pesquisa, conforme a figura 

um(I). 

Figura I: Processo de pesquisa e seleção dos estudos. 
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Resultados 

 

Foi selecionado um total de nove (09) bibliografias potenciais para a 

realização da pesquisa, sendo três (03) do idioma inglês e seis (06) do português, 

cinco (05) estão na base de dados Medline, três (03) na Bdenf e duas (02) na Lilacs. 

Vide quadro um (I) com as bibliografias potenciais, classificadas de acordo com o 

ator, ano, título, revista e base: 

Quadro I: Bibliografias potenciais para a pesquisa, classificadas quanto ao autor, 

ano, título, revista e base. 

 

Artigos identificados nas bases 

de dados: LILACS, MEDLINE e 

BDENF através da associação 

em trio dos descritores: n=927 

Artigos excluídos após a 

leitura do resumo: n=280 

Artigos para avaliação da 

qualidade metodológica: 

n=10 

Artigos potenciais para a 

realização do estudo: n=9 

Artigos excluídos após a 

leitura dos títulos: n=637 
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2008 

Evaluating continuing 
competency: a challenge for 
nursing. 
 

 
Contin Educ Nurs 

 
Medline 

Prosser RA, 
Thomas AC, 
Darling-Fisher 
CS. 

2007 Physical activity intervention in 
an academic setting: focus 
group results. 

 
AAOHN 

 
Medline 

Berg CL, 
Lindseth G. 

2004 

Students' perspectives of 
effective and ineffective nursing 

instructors. 

 
 
NursEduc 

 
 
Medline 

Tavares JP, 
Magnago T SBS, 
Beck C LC, Silva 
R M, Prestes 
FC, Latert  L. 

 
2014 
 

 
Prevalência de distúrbios 
psíquicos menores em 
enfermeiros docentes 

 
Rev Enf Esc Ana 
Nery 

 
Lilacs 

Oliveira ER, 
Garcia AL, 
Gomes MJ, 
Bittar TO, 
Prereira AC. 

 
 
2012 

 
Gênero e qualidade de vida 
percebida: Estudo com 
professores da área de saúde. 

 
 
Cien Saude Colet 

 
 
Medline 

Lemos MC, 
Passos JP. 

2012 Satisfação e frustração no 
desempenho do trabalho 
docente em enfermagem. 

REME rev  min 
enferm 

 
Bdenf 

Caran VCS, 
Freitas  FCT, 
Alves LM, 
Pedrão  LJ, 
Robazzi  MLCC. 

 
 
 
2011 

 
Riscos ocupacionais psicossociais 
e sua repercussão na saúde de 
docentes universitários. 

 
 
 
Rev enferm UERJ 

 
 
 
Bdenf 

Beck CLC, Budó 
MLD, Gonzales 
RMB 

 
1999 

 
A qualidade de vida na 
concepção de um grupo de 
professores de enfermagem. 

 
Rev EscEnfermUSP 

 
Lilacs 

Miranda LCS, 
Pereira CA, 
Passos JP. 

 
2009 

O estresse nos docentes de 
enfermagem de uma 
universidade pública 

 
Rev Pesqui Cuid  
Fundam 

 
Bdenf 

  

Discussão 

A partir dos resultados da busca bibliográfica, realizou-se uma análise 

temática do conteúdo dos estudos encontrados, a fim de separar os resultados por 

categorias temáticas. A análise emergiu em três categorias: Fatores que 

influenciam na saúde mental do docente de enfermagem; A saúde mental positiva 

do docente de enfermagem; Estratégias preventivas à saúde mental do docente. 
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Fatores que influenciam na saúde mental do docente de enfermagem 

 Nesta categoria incluem-se três das produções científicas pesquisadas, que 

abordam fatores influentes na saúde mental do docente de enfermagem. Fatores 

de risco expostos aos trabalhadores em seu ambiente de trabalho podem provocar 

adoecimentos em decorrência da maneira como o trabalho é organizado e 

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 exigências 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 a sociedade em que este está inserido.4 

 Os docentes de enfermagem integram um conjunto de trabalhadores que 

convive, cotidianamente, na presença de vários fatores de riscos ocupacionais 

psicossociais. Assim, um estudo transversal, descritivo, com abordagem 

quantitativa, teve como objeto um total de 54 docentes de uma instituição pública 

do interior do estado de São Paulo, o objetivo foi identificar a existência de ROP no 

ambiente de trabalho de professores universitários de uma instituição pública e as 

repercussões na saúde desses trabalhadores. Sobrecarga, principalmente mental, 

estresse, pressão, relações interpessoais conflituosas e falta de planejamento, 

apareceram como os principais agentes de Riscos Ocupacionais Psicossociais. Os 

ROPs foram entendidos como influenciadores na saúde dos docentes e as principais 
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alterações apontadas foram: estresse, ansiedade, insônia/dificuldades de sono, 

cefaleia/gastrite e outras manifestações.4 

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. Com isso, um estudo 

descritivo5 teve o propósito de identificar essas perspectivas utilizadas para avaliar 

a qualidade de um instrutor de enfermagem em sala de aula por alunos.  

A análise de conteúdo foi realizada para categorizar as características que 

emergiram, com os dados classificados de acordo com o número de vezes que cada 

característica foi identificada como eficazes ou ineficazes. Os métodos de ensino, 

personalidade e apresentação de materiais do curso foram as três principais 

características de um instrutor eficaz, de acordo com as respostas dos alunos, 

como personalidade sendo mais importante. Sendo o conceito de personalidade: “A 

qualidade ou condição de ser uma pessoa”, as cobranças advindas dos alunos 

implicam diretamente ‘na condição de ser’ do professor tendo influência 

diretamente em sua saúde mental.5 

 Um outro estudo afirma que 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.6 
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A saúde mental positiva do docente de enfermagem 

 Competência inclui as habilidades de pensar em ação, ter confiança e 

clareza na tomada de decisões, e recuperar informações em toda trajetória da 

carreira. Enfermeiros devem demonstrar a capacidade de acessar informações 

baseadas em evidências e sintetizá-lo dentro do contexto de situações de prática, 

sendo a autorreflexão e auto avaliação, os componentes necessários à competência 

de avaliação para a melhoria da prática de enfermagem. Assim, o profissional pode 

exercer essas atividades com excelência, de forma positiva (bem-estar 

psicológico), ou de forma negativa (distress psicológico), quando não se verifica 

uma adequada adaptação.7 

 A satisfação no trabalho é um fenômeno complexo e de difícil definição, por 

se tratar de um estado subjetivo, podendo variar de acordo com a pessoa, com as 

circunstâncias e com o tempo. Um estudo de natureza descritiva, e abordagem 

qualitativa, com objetivos de identificar e classificar as expressões de satisfação no 

desempenho do trabalho do docente de enfermagem, com 21 docentes de 

enfermagem, verificou que a satisfação no trabalho docente significa, para os 

entrevistados, um conjunto de fatores ideais, que devem ser bem articulados no 

ambiente laboral. Dentre estes fatores estão a satisfação e o prazer em estar com 

o aluno, realizar as atividades docentes e, principalmente, vê-lo crescer 

profissionalmente, supera qualquer desagravo com a profissão.8 

 O referido estudo evidencia que o fato de conviver com o discente, 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.8 
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 Relacionado com a opinião de professoras de enfermagem sobre qualidade 

de vida, afirma-se que a busca do prazer no trabalho de enfermagem pouco se 

diferenciará de toda a busca humana do prazer, da alegria e da felicidade, uma vez 

que será sempre a busca de mais vida, de mais ser, fazendo face à adversidade, à 

dor e a morte, re-significando-as e reinserindo-as na palavra viva de todo homem 

que é portador, é o que afirma esse estudo qualitativo.9 

Com isso, entendeu-se que a qualidade de vida depende do sujeito e 

também de fatores externos a ele. Entretanto, é preciso salientar 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.9  

Estratégias preventivas à saúde mental do docente. 

Nesta categoria estão envolvidas as publicações sobre estratégias 

preventivas à saúde mental do docente. Foram selecionadas quatro publicações, 

sendo uma repetida da categoria ‘fatores que influenciam na saúde mental do 

docente de enfermagem’, que traz questões significativas para esta discussão.  

Com o objetivo de obter crenças e atitudes sobre o aumento de atividade 

física no local de trabalho entre funcionários e professores em um ambiente 

acadêmico, um estudo de natureza qualitativa,10 indica que atividade física no 

trabalho traria diversos benefícios, incluindo a promoção da saúde mental. Com a 

atividade física no trabalho permitiria mais tempo livre em casa, somando-se aos 

benefícios dessa atividade, além de proporcionar ao trabalhador uma fuga da 

rotina habitual.  

O resultado se deu com atividades realizadas com grupos focais que foram 

conduzidos utilizando a Teoria do Comportamento Planejado como base para 
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perguntas exploratórias sobre a atividade física no local de trabalho. As respostas 

foram computadas e temas emergiram da análise qualitativa. Os temas principais 

indicaram que a atividade física no trabalho seria benéfica, servindo de uma ótima 

estratégia preventiva à saúde mental do docente.10 

 Visto que somos sujeitos de subjetividades, o importante é identificar quais 

são os fatores agravantes à saúde mental, pois uma situação ou fator pode não ter 

a mesma repercussão para todas as pessoas. Dessa forma, pode-se buscar 

estratégias alternativas de enfrentamento ao estímulo e chegarmos a uma 

resolução satisfatória.11 

 Estratégias de amenizar o desprazer gerado pelo exercício da docência, 

englobando aquelas atividades que não trazem satisfação ao professor, devem ser 

consideradas como relevantes para a instituição, de forma a propiciar a qualidade 

de vida no trabalho, gerando resultados positivos na produção.8 

 Consonante a isso, outro estudo afirma que é 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.12 

Conclusão 

O exercício da docência remete ao controle de questões existentes dentro 

da instituição de ensino. Entretanto, os resultados deste estudo demonstram 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, 
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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 ocupacional, 

sugerindo a necessidade de elaboração de um projeto de intervenção em saúde do 

trabalhador, para melhorar a condição de trabalho. Se faz necessário o 

reconhecimento das situações de risco, visto que a qualidade de vida depende do 

sujeito e também de fatores externos a ele. Entretanto, é preciso salientar 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.13 

Diminuir o sofrimento psíquico a que estão expostos, melhora o grau de 

satisfação na sua vida familiar, amorosa, social, ambiental e consequentemente, a 

sua atividade profissional, contribuindo para uma melhor qualidade de vida. 
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 ANEXOS 

INVENTÁRIO DE SAÚDE MENTAL 

 
1- COMO TEM ESTADO COM A SUA VIDA PESSOAL? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Extremamente feliz, não pode haver pessoa mais feliz ou satisfeita 
Muito feliz e satisfeito a maior parte do tempo  
Geralmente satisfeito e feliz  
Por vezes ligeiramente satisfeito, por vezes ligeiramente infeliz  
Geralmente insatisfeito, infeliz  
Muito insatisfeito, e infeliz a maior parte do tempo 

2- DURANTE QUANTO TEMPO SE SENTIU SÓ NO PASSADO MÊS?  

1  Sempre     2  Quase sempre    3  A maior parte do tempo 

4  Durante algum tempo  5  Quase nunca  6  Nunca 

3- COM QUE FREQUÊNCIA SE SENTIU NERVOSO OU APREENSIVO PERANTE COISAS QUE ACONTECERAM, OU PERANTE SITUAÇÕES INESPERADAS, NO 
ÚLTIMO MÊS?  

1  Sempre     2  Com muita frequência  3  Frequentemente  
4  Com pouca frequência 5  Quase nunca   6  Nunca 

4- DURANTE O MÊS PASSADO COM QUE FREQUÊNCIA SENTIU QUE TINHA UM FUTURO PROMISSOR E CHEIO DE ESPERANÇA?  

1  Sempre     2  Com muita frequência  3  Frequentemente  
4  Com pouca frequência 5  Quase nunca   6  Nunca 

5- COM QUE FREQUÊNCIA, DURANTE O ÚLTIMO MÊS, SENTIU QUE A SUA VIDA NO DIA A DIA ESTAVA CHEIA DE COISAS INTERESSANTES?  

1  Sempre     2  Com muita frequência  3  Frequentemente  
4  Com pouca frequência 5  Quase nunca   6  Nunca 

6- COM QUE FREQUÊNCIA, DURANTE O ÚLTIMO MÊS, SE SENTIU RELAXADO E SEM TENSÃO?  

1  Sempre     2  Com muita frequência  3  Frequentemente  
4  Com pouca frequência 5  Quase nunca   6  Nunca 

7- DURANTE O ÚLTIMO MÊS, COM QUE FREQUÊNCIA SENTIU PRAZER NAS COISAS QUE FAZIA?  

1  Sempre     2  Com muita frequência  3  Frequentemente  
4  Com pouca frequência 5  Quase nunca   6  Nunca 

8- DURANTE O ÚLTIMO MÊS, TEVE ALGUMA VEZ RAZÃO PARA SE QUESTIONAR SE ESTARIA A PERDER A CABEÇA, OU A PERDER O CONTROLO SOBRE 
OS SEUS ACTOS, AS SUAS PALAVRAS, OS SEUS, PENSAMENTOS, SENTIMENTOS OU MEMÓRIA?  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Não, nunca  
Talvez um pouco  
Sim, mas não o suficiente para ficar preocupado com isso  
Sim, e fiquei um bocado preocupado  
Sim, e isso preocupa-me  
Sim, e estou muito preocupado com isso 

9- SENTIU-SE DEPRIMIDO DURANTE O ÚLTIMO MÊS?  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Sim, até ao ponto de não me interessar por nada durante dias  
Sim, muito deprimido quase todos os dias  
Sim, deprimido muitas vezes  
Sim, por vezes sinto-me um pouco deprimido  
Não, raramente me sinto deprimido 
Não, nunca me sinto deprimido 

10- DURANTE O ÚLTIMO MÊS, QUANTAS VEZES SE SENTIU AMADO E QUERIDO?  

1  Sempre     2  Quase sempre    3  A maior parte das vezes 

4  Algumas vezes   5  Muito poucas vezes 6  Nunca 

11- DURANTE QUANTO TEMPO, NO MÊS PASSADO SE SENTIU MUITO NERVOSO?  

1  Sempre     2  Quase sempre    3  A maior parte do tempo 

4  Durante algum tempo  5  Quase nunca  6  Nunca 

12- DURANTE O ÚLTIMO MÊS, COM QUE FREQUÊNCIA ESPERAVA TER UM DIA INTERESSANTE AO LEVANTAR-SE? 

1  Sempre     2  Com muita frequência  3  Frequentemente  
4  Com pouca frequência 5  Quase nunca   6  Nunca 

13- NO ÚLTIMO MÊS, DURANTE QUANTO TEMPO SE SENTIU TENSO E IRRITADO?  

1  Sempre     2  Quase sempre    3  A maior parte do tempo 

4  Durante algum tempo  5  Quase nunca  6  Nunca 

14- DURANTE O ÚLTIMO MÊS SENTIU QUE CONTROLAVA PERFEITAMENTE O SEU COMPORTAMENTO, PENSAMENTO, EMOÇÕES E SENTIMENTOS?  

1  Sim, completamente  2  Sim, geralmente      3  Sim, penso que sim 

4  Não muito bem  5  Ando um pouco perturbado     6  Ando muito perturbado 

15 DURANTE O ÚLTIMO MÊS, COM QUE FREQUÊNCIA SENTIU AS MÃOS A TREMER QUANDO FAZIA ALGUMA COISA?  

1  Sempre     2  Com muita frequência  3  Frequentemente  
4  Com pouca frequência 5  Quase nunca   6  Nunca 

16- DURANTE O ÚLTIMO MÊS, COM QUE FREQUÊNCIA SENTIU QUE NÃO TINHA FUTURO, QUE NÃO TINHA PARA ONDE ORIENTAR A SUA VIDA?  

1  Sempre     2  Com muita frequência  3  Frequentemente  
4  Com pouca frequência 5  Quase nunca   6  Nunca 

17- DURANTE QUANTO TEMPO, NO MÊS QUE PASSOU, SE SENTIU CALMO E EM PAZ? 

1  Sempre     2  Quase sempre    3  A maior parte do tempo 

4  Durante algum tempo  5  Quase nunca  6  Nunca 

18- DURANTE QUANTO TEMPO, NO MÊS QUE PASSOU, SE SENTIU EMOCIONALMENTE ESTÁVEL? 

1  Sempre     2  Quase sempre    3  A maior parte do tempo 

4  Durante algum tempo  5  Quase nunca  6  Nunca 

19- DURANTE QUANTO TEMPO, NO MÊS QUE PASSOU, SE SENTIU TRISTE E EM BAIXO? 

1  Sempre     2  Quase sempre    3  A maior parte do tempo 

4  Durante algum tempo  5  Quase nunca  6  Nunca 

20- COM QUE FREQUÊNCIA, NO MÊS PASSADO SE SENTIU COMO SE FOSSE CHORAR?  

1  Sempre     2  Com muita frequência  3  Frequentemente  
4  Com pouca frequência 5  Quase nunca   6  Nunca 

21- DURANTE O ÚLTIMO MÊS, COM QUE FREQUÊNCIA VOCÊ SENTIU QUE AS OUTRAS PESSOAS SE SENTIRIAM MELHOR SE VOCÊ NÃO EXISTISSE?  

1  Sempre     2  Com muita frequência  3  Frequentemente  
4  Com pouca frequência 5  Quase nunca   6  Nunca 

22- QUANTO TEMPO, DURANTE O ÚLTIMO MÊS, SE SENTIU CAPAZ DE RELAXAR SEM DIFICULDADE?  

1  Sempre     2  Quase sempre    3  A maior parte do tempo 

4  Durante algum tempo  5  Quase nunca  6  Nunca 
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23 NO ÚLTIMO MÊS, DURANTE QUANTO TEMPO SENTIU QUE AS SUAS RELAÇÕES AMOROSAS ERAM TOTAL OU COMPLETAMENTE SATISFATÓRIAS?  

1  Sempre     2  Quase sempre    3  A maior parte do tempo 

4  Durante algum tempo  5  Quase nunca  6  Nunca 

24- COM QUE FREQUÊNCIA, DURANTE O ÚLTIMO MÊS, SENTIU QUE TUDO ACONTECIA AO CONTRÁRIO DO QUE DESEJAVA?  

1  Sempre     2  Com muita frequência  3  Frequentemente  

4  Com pouca frequência 5  Quase nunca   6  Nunca 

25- DURANTE O ÚLTIMO MÊS, QUÃO INCOMODADO SE SENTIU DEVIDO AO NERVOSO?  

1  Extremamente 2  Muito incomodado   3  Um pouco incomodado 

4  Algo incomodado 5  Apenas de forma muito ligeira 6  Nada incomodado 

 

26- NO MÊS QUE PASSOU, DURANTE QUANTO TEMPO SENTIU QUE A SUA VIDA ERA UMA AVENTURA MARAVILHOSA?  

1  Sempre     2  Quase sempre    3  A maior parte do tempo 

4  Durante algum tempo  5  Quase nunca  6  Nunca 

27- DURANTE QUANTO TEMPO, DURANTE O MÊS QUE PASSOU, SE SENTIU TRISTE E EM BAIXO, DE TAL MODO QUE NADA O CONSEGUIA ANIMAR?  

1  Sempre     2  Com muita frequência  3  Frequentemente  

4  Com pouca frequência 5  Quase nunca   6  Nunca 

28- DURANTE O ÚLTIMO MÊS, ALGUMA VEZ PENSOU EM ACABAR COM A VIDA?  

1  Sempre     2  muitas vezes   3  algumas vezes 

4  poucas de vezes  5  uma vez    6  Nunca 

29- NO ÚLTIMO MÊS, DURANTE QUANTO TEMPO SE SENTIU, CANSADO, INQUIETO E IMPACIENTE?  

1  Sempre     2  Quase sempre    3  A maior parte do tempo 

4  Durante algum tempo  5  Quase nunca  6  Nunca 

30- NO ÚLTIMO MÊS, DURANTE QUANTO TEMPO SE SENTIU DE MAU HUMOR?  

1  Sempre     2  Quase sempre    3  A maior parte do tempo 

4  Durante algum tempo  5  Quase nunca  6  Nunca 

31- DURANTE QUANTO TEMPO, NO ÚLTIMO MÊS, SE SENTIU ALEGRE, ANIMADO E BEM DISPOSTO?  

1  Sempre     2  Quase sempre    3  A maior parte do tempo 

4  Durante algum tempo  5  Quase nunca  6  Nunca 

32 -DURANTE O ÚLTIMO MÊS, COM QUE FREQUÊNCIA SE SENTIU CONFUSO OU PERTURBADO?  

1  Sempre     2  Com muita frequência  3  Frequentemente  

4  Com pouca frequência 5  Quase nunca   6  Nunca 

33- DURANTE O ÚLTIMO MÊS SENTIU-SE ANSIOSO OU PREOCUPADO?  

1  Extremamente   2  Muito   3  Um pouco 

4  O suficiente para me incomodar 5  de forma muito ligeira 6  De maneira nenhuma  

34- NO O ÚLTIMO MÊS DURANTE QUANTO TEMPO SE SENTIU UMA PESSOA FELIZ?  

1  Sempre     2  Quase sempre    3  A maior parte do tempo 

4  Durante algum tempo  5  Quase nunca  6  Nunca 

35- COM QUE FREQUÊNCIA DURANTE O ÚLTIMO MÊS, SE SENTIU COM DIFICULDADE EM SE MANTER CALMO?  

1  Sempre     2  Com muita frequência  3  Frequentemente  

4  Com pouca frequência 5  Quase nunca   6  Nunca 

36- NO ÚLTIMO MÊS, DURANTE QUANTO TEMPO SE SENTIU ESPIRITUALMENTE EM BAIXO?  

1  Sempre     2  Quase sempre    3  A maior parte do tempo 

4  Durante algum tempo  5  Quase nunca  6  Nunca 

37- COM QUE FREQUÊNCIA DURANTE O ÚLTIMO MÊS, ACORDOU DE MANHÃ SENTINDO-SE FRESCO E REPOUSADO?  

 

1  Sempre, todos os dias 2  Quase todos os dias  3  Frequentemente  

4  Algumas vezes 5  Quase nunca   6  Nunca 

38- DURANTE O ÚLTIMO MÊS, ESTEVE, OU SENTIU-SE DEBAIXO DE GRANDE PRESSÃO OU STRESS?  

1 

2 

3 

4 

5 

    6 

Sim, quase a ultrapassar os meus limites  

Sim, muita pressão  

Sim, alguma, mais do que o costume  

Sim, alguma, como de costume 

Sim, um pouco  

Não, nenhuma 

 

 

Carlos Sequeira – Prof. ESEP  

Porto, 2008 
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