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RESUMO

Atualmente os profissionais da educação, mais especificamente os
professores da rede pública de ensino, têm enfrentado desafios diários que vão
desde salários defasados a questões relacionadas à indisciplina e a falta de
valorização profissional. São inúmeras as dificuldades que fazem com que haja uma
sobrecarga física e mental em que o estresse é disparado para tentar reequilibrar o
organismo, evitando que o sistema imunológico enfraqueça e acarrete inúmeras
doenças. Porém nem sempre o organismo retorna ao seu estado de equilíbrio, e a
permanência do estresse faz com que os professores se ausentem do trabalho por
meio de atestados ou licenças médicas, interferindo assim na qualidade do ensino e
na própria qualidade de vida do professor. O que levou a desenvolver este estudo foi
a preocupação com esses profissionais que carecem de projetos e leis que possam
prevenir o estresse no ambiente de trabalho, podendo assim favorecer o processo
de ensino aprendizagem. Sendo assim questionou-se como a percepção do clima
escolar poderia favorecer ou não a incidência do estresse. Por essa razão o objetivo
deste estudo foi identificar os níveis de estresse docente, e as variáveis do clima
escolar que podem estar relacionadas com a incidência do estresse. Para essa
investigação foi realizada uma pesquisa quantitativa, de natureza descritiva, um
estudo de caso em uma instituição pública de ensino localizada na área central do
município de Campos dos Goytacazes – RJ. Foram aplicados três instrumentos em
64 professores que atuam na educação infantil, no ensino fundamental I e II, e no
ensino médio da referida instituição. Atualmente tem se falado muito na Síndrome
de Burnout, um tipo de estresse que é proveniente de questões relacionadas ao
ambiente de trabalho, e que acomete profissionais com funções que tenham que
lidar com outras pessoas. Apesar de não ser nosso objetivo mensurar a síndrome,
as informações servem como alerta para a prevenção da mesma no ambiente
educacional. A partir das análises concluiu-se que aproximadamente metade dos
professores estudados estava com estresse e que a faixa etária com índice mais
elevado de estresse está entre os 21 e 31 anos. Além disso, foi constatado que a
percepção de um clima escolar desfavorável está associada aos aumentos dos
níveis de estresse, e que as variáveis que mais podem estar influenciando no
aumento desses níveis são as variáveis de natureza normativa.
Palavras chave: Professores. Estresse. Clima escolar

ABSTRACT
Currently education professionals, more specifically teachers of public schools, have
been facing daily challenges ranging from lagged wages to issues like indiscipline
and lack of professional development. Several difficulties create physical and mental
overload in which stress is triggered to try to rebalance the body, preventing the
immune system to weaken and leading to numerous diseases. But not always the
body returns to its equilibrium state, and the continuity of stress causes teachers to
be absent from work through medical certificates or medical leaves, interfering in the
quality of teaching and in the quality of the teacher lifestyle. What led me to develop
this study was the concern with these professionals in need of projects and laws that
can prevent stress in the workplace and can promote the process of teaching and
learning. So if questioned how the perception of school climate could favor or not the
incidence of stress. Therefore the aim of this study was to identify the teachers stress
levels, and school climate variables that may be related to the incidence of stress.
For this research a quantitative descriptive survey was conducted, a case study in a
public educational institution located in the central area of the city of Campos dos
Goytacazes - RJ. Three instruments were applied in 64 teachers working in early
childhood education, in elementary school, and in high school of that institution.
Currently there has been much talking related to Burnout Syndrome, a type of stress
that comes from issues related to the work environment, which affects professionals
with functions that have to deal with other people. Although our aim was not to
measure the syndrome, the information can be used as a warning to prevent it in the
educational environment. From the analysis it was concluded that approximately half
of the teachers studied were stressed and the age group with the highest stress
index is between 21 and 31 years. In addition, it was found that the perception of an
unfavorable school climate is associated with stress levels increases, and that the
variables that can contribute to an increase of these levels are the variables of a
legislative nature.

Keywords: Teachers. Stress. School climate
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1.INTRODUÇÃO.
Ser professor atualmente no Brasil, segundo depoimento dos mesmos, tem se
tornado um desafio, principalmente se a docência ocorre na rede pública de ensino.
Dentre as dificuldades, podem ser destacadas: baixos salários; dupla jornada de
trabalho; condições físicas e ambientais desfavoráveis (ruídos, calor, iluminação
precária,

mobiliário

inadequado,

dentre

outras);

alunos

desestruturados

e

agressivos; gestão escolar fora das expectativas e falta de reconhecimento pelo
trabalho. Esses fatores contribuem para o surgimento e agravamento do estresse e
diversas desordens emocionais dos professores.
Todas essas dificuldades presentes na profissão docente podem gerar o
estresse e a Síndrome de Burnout (estresse ocupacional), que podem não ser
percebidos de imediato, no entanto o sistema imunológico é enfraquecido, fazendo
aparecer diversas doenças como hipertensão, distúrbios gastrointestinais, afecções
dermatológicas, dentre outras. Com a saúde debilitada os professores tendem a se
afastar do trabalho, seja por meio de licenças ou de atestados médicos.
Diante dessa temática sobre estresse docente, foi questionado se a
percepção sobre o clima escolar estaria ou não relacionada à incidência do estresse.
Deste modo realizou-se este estudo com o objetivo de averiguar se as nossas
observações tinham sustentação empírica. Procurou-se também verificar as fases ou
os níveis de estresse em que se encontram os professores da rede pública de
ensino; se a ocorrência do estresse era mais frequente em determinada faixa etária;
se aqueles professores que percebiam o clima escolar mais desfavoravelmente
apresentavam maior nível de estresse; qual ou quais das variáveis relacionadas ao
clima escolar eram identificadas pelos professores como mais propícias ao estresse.
Objetivou-se ainda verificar se havia relação do estresse com a quantidade de horas
semanais trabalhadas pelos professores e com o nível de escolaridade dos alunos
com os quais trabalhavam.
Trata-se de uma pesquisa quantitativa, um estudo de caso, realizado numa
escola pública, localizada na área central do município de Campos dos Goytacazes–
RJ, que abrange Educação Infantil, nível Fundamental I (1º ao 5º ano), nível
Fundamental II (6º ao 9º ano), Ensino Médio (formação geral e formação de
professores), Ensino Superior (Licenciatura em Pedagogia e Educação do Campo) e
Pós-Graduação em Gestão Escolar.
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Participaram do estudo 64 professores da referida instituição, que atuam na
Educação Infantil, no Ensino Fundamental I e II e no Ensino Médio, os quais
responderam a três instrumentos: um questionário elaborado pela pesquisadora
para

caracterização

dos

sujeitos

(Apêndice

A);

dois

testes

psicológicos

padronizados, aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia - o Inventário de
Sintomas Stress Lipp- ISSL (Anexo A) e a Escala de Vulnerabilidade ao Estresse no
Trabalho- EVENT. (Anexo B).

Precedeu-se a aplicação dos instrumentos, a

assinatura de um termo de concordância em participar do estudo (Apêndice B).
Optou-se por descartar os resultados dos instrumentos respondidos pelos
professores do sexo masculino, pois foi apresentada uma amostra muito pequena de
apenas 05 professores do sexo masculino. Por conseguinte a análise estatística foi
baseada na amostra de 59 professores do sexo feminino.
Acreditou-se que a maioria dos professores estivesse na fase de quase
exaustão do estresse, e que o estresse esteja acometendo docentes na faixa etária
entre 21 e 31 anos de idade. Além disso, acreditou-se que a percepção de um clima
escolar ruim ou péssimo proporcionasse aumento nos níveis de estresse docente, e
as variáveis relacionais fossem aquelas mais associadas a esse aumento.
Essa pesquisa se justificou pela importância da saúde psicológica do professor
da rede pública de ensino, considerando que esse profissional é elemento chave do
processo de ensino/aprendizagem. Não basta apenas avaliar e tentar soluções para
que o aluno com dificuldade na aprendizagem tenha suas capacidades cognitivas
estimuladas se o professor, o mediador entre o conhecimento e o aluno, não for
também inserido nesse processo.
Portanto os objetivos deste estudo em identificar no contexto escolar a
variável do clima ou do ambiente da escola relacionada ao estresse do professor,
poderá contribuir para a definição de políticas públicas, e facilitar a atuação dos
administradores escolares, no sentido de propiciar um clima escolar mais favorável à
saúde psicológica do professor e consequentemente, mais favorável à relação
professor/aluno, repercutindo positivamente na aprendizagem.
Sabe-se que políticas para melhores salários e condições de trabalho visando
esta categoria profissional deveriam ser revistas para trazer maiores benefícios à
mesma, entretanto é preciso também que sejam desenvolvidos mais estudos e
pesquisas sobre o estresse do professor, um assunto pouco estudado, se
comparado às dificuldades de aprendizagem decorrentes dos próprios alunos.
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A psicologia escolar tem muito a contribuir para a manutenção da saúde
mental do professor no ambiente de trabalho, pois ela engloba, dentre outras
atribuições: pesquisas, diagnósticos, intervenções psicopedagógicas em grupo ou
individualmente; elabora e aplica técnicas psicológicas objetivando aprimorar o
desenvolvimento intelectual, social e emocional do indivíduo em observação.

A

prática do psicólogo educacional nas unidades escolares pode auxiliar o corpo
docente no manejo do estresse, na reflexão de ações coletivas dentro da escola,
nas discussões sobre a gestão escolar, na motivação para buscar seus direitos, no
incentivo à criação e à participação em oficinas de arte, no encaminhamento,
quando necessário, para psicoterapia, dentre outras medidas.
Torna-se necessário aproveitar e dinamizar o trabalho do psicólogo
educacional para trabalhar mais nas questões referentes ao corpo docente, e não
fixar o olhar apenas nas questões das dificuldades e problemas comportamentais
dos alunos, pois na escola todos fazem parte de um único processo que é a
aprendizagem, e este processo precisa ser cuidado como um todo para garantir um
ensino de qualidade. Mas, para que o trabalho do psicólogo seja melhor aplicado na
questão da prevenção e do manejo do estresse docente nas unidades escolares,
torna-se imprescindível a investigação prévia sobre esta realidade.
Em relação à parte estrutural dessa dissertação, inicialmente fez-se uma
conceituação sobre o clima escolar, baseando-se em autores como Amado e Freire
(2013), Fernández (2005), dentre outros. Logo a seguir conceituou-se o estresse
numa perspectiva histórica e atual, com base em autores como Lázarus (1993), Lipp
(2000, 2001,2014), Meleiro (2007), dentre outros.

Devido à necessidade de

distinguir estresse de ansiedade, fez-se uma explanação baseada no Código
Internacional de Doenças, Vol. 10 (CID-10, 1997) e em autores como Nunes Filho
(2005), Margis e Colaboradores (2003), dentre outros. Para explicar a Síndrome de
Burnout fez-se algumas considerações baseando-se em autores como Malasch e
colaboradores (2001), Levy e colaboradores (2009) Benevides Pereira (2010),
dentre outros. E por fim contextualizando o estresse e a Síndrome de Burnout fez-se
explanações tendo como base autores como Nunes Sobrinho (2010), Dalagasperina
e Monteiro (2014), Carloto (2002,2003,2007), dentre outros.
Esclarecemos que apesar deste estudo focalizar o estresse de professores,
faremos também referência a Síndrome de Burnout e o Transtorno de Ansiedade
Generalizada. Isto porque há uma diferença tênue entre esses conceitos, embora o
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estresse tenha suas peculiaridades, muitas vezes ele pode conduzir para a
Síndrome de Burnout, ou apresentar a ansiedade como um de seus sintomas.
Por último foi apresentada a metodologia empregada nesse estudo para
alcançar os objetivos propostos, o tratamento e a análise dos dados, finalizando-se
com as considerações finais.
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2. O CLIMA ESCOLAR.

Foram encontradas diversas definições na nossa revisão de literatura sobre
clima escolar, contudo, citaremos apenas algumas que consideramos mais
relevantes para a análise do tema em estudo.
Segundo Ceia (2011) o conceito de clima escolar é bastante abrangente,
existindo uma vasta literatura focada nesse assunto, mas sem muito consenso
majoritário sobre o mesmo. São utilizados, segundo a autora, termos como
“atmosfera, ambiente, para refletirem um conjunto de características internas das
escolas que atuam sobre os seus atores e os influenciam no seu desempenho e nas
tomadas de decisão” (CEIA, 2011, p. 48).
Costa (2010) define o conceito de clima escolar como um conjunto de
respostas afetivas e emocionais dos sujeitos perante as percepções e aos
conhecimentos que se adquirem numa dada organização. Existe também , segundo
a autora, o conceito de cultura escolar que focaliza ideologias, valores e crenças
partilhados por esses sujeitos envolvidos.
Apesar de encontrarmos na literatura uma variedade de definições sobre clima
escolar, existe o consenso de que o clima escolar esteja relacionado à percepção
dos indivíduos sobre o ambiente educacional que os cerca. Outro consenso seria de
que a forma como os indivíduos percebem coletivamente o clima traz influências
significativas sobre o comportamento dos grupos (BRITO e COSTA, 2010).
A importância do estudo sobre o clima escolar é defendido por Nogueira (2012)
como bastante relevante para entender a relação entre ambiente de trabalho e
integração e satisfação profissional dos professores.
O clima escolar está associado aos modelos de relacionamento em contatos
sociais, aos tipos de percepção sobre o espaço, o tempo, às condições materiais, às
atividades escolares e no sentido que se dá a todas essas ações na escola
(ANDRADE, 2012).
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Para Fernández (2005, p.20):
O clima de centro de ensino1 se baseia em alguns objetivos ou
princípios que valorizem o indivíduo em sua complexidade e que
deem ênfase ao caráter educativo da escola. Trata-se de favorecer a
criação de um ambiente de “apoio”, de “pertinência”, em que se
atenda dentro do possível as necessidades individuais de seus
membros com uma ética de “preocupação” mútua, construindo uma
filosofia que guie as relações interpessoais.

Segundo Brunet (1992) para identificar o clima de uma escola, há de se
considerar as seguintes características:
a) Atitudes da direção da escola que são determinantes no clima de uma
organização;
b) A forma como os empregados percebem o clima vai influenciar no
comportamento dos mesmos;
c) O clima não possui uma única dimensão, torna-se necessário recorrer ao
conjunto de seus componentes;
d) Podem existir diferentes climas numa mesma organização, no entanto
percebe-se geralmente certa partilha das percepções desse clima entre o conjunto
de seus membros;
e) O clima é estável no tempo, e evolui muito lentamente, pois suas variáveis
são permanentes, para haver modificação no clima tem de se proceder às
alterações importantes nos alicerces da instituição.
O autor menciona ainda que o clima pode ser dividido em dois polos: aberto e
fechado. O clima fechado refere-se ao ambiente de trabalho percebido pelos seus
membros como autocrático, rígido e constrangedor, onde não há participação de
seus membros, enquanto que no clima aberto existe o trabalho participativo e o
reconhecimento do potencial de cada um que compõe o grupo.
O clima institucional e a cultura organizacional de uma unidade escolar
representam a identidade do estabelecimento de ensino e essa identidade é definida
pelo modo como as pessoas organizam e realizam seu trabalho coletivamente.
Segundo Lück (2011), estudos sobre sociologia demonstram que cada escola
apresenta seu modo próprio de ser, com sua identidade, imagem e história próprias
explicável pelos processos dinâmicos e sociais que ocorrem no interior da escola. A
1

Centro de ensino foi o termo traduzido com o significado de unidade escolar
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autora ressalta ainda que foi na mudança de paradigma entre a escola vista do
ponto de vista mecânico e fragmentador, para uma visão mais dinâmica com uma
perspectiva psicossocial, que despertou em alguns gestores um olhar mais voltado
para o clima e a cultura organizacional da escola, com o objetivo de aperfeiçoar a
qualidade do processo educacional e atingir seus melhores resultados.
Brito e Costa (2010) defendem que conhecer e compreender as dinâmicas
dentro do espaço escolar através das percepções docentes sobre o prestígio e o
clima escolar, principalmente em escolas públicas, permite promover oportunidades
educacionais e contribui para a estruturação das desigualdades sociais.
O clima organizacional, como também é chamado, influencia diretamente sobre
a satisfação e o rendimento dos membros de uma organização. Numerosos estudos
apontam a ligação entre clima e a satisfação, enfatizando que o ambiente
organizacional tem efeito sobre a produtividade, e as principais características do
clima que influenciam essa satisfação são as relações interpessoais, a coesão do
trabalho, o grau de envolvimento na tarefa e o apoio recebido no trabalho (BRUNET,
1992).
Amado e Freire (2013) reconhecem o clima da escola como uma variável
resultante de um conjunto de circunstâncias ecológicas, organizacionais, normativas
e relacionais entre os agentes no interior da instituição escolar. Percebemos que
nessa classificação dos autores há relação com os itens da Escala de
Vulnerabilidade ao Estresse no Trabalho – EVENT (SISTO et al, 2007), um dos
instrumentos utilizado neste estudo, e por isto adotamos (com o consentimento da
avaliação de três juízes) esses critérios para identificar o clima da escola . Em
seguida descrevemos, de acordo com a literatura especializada, a conceituação
dessas circunstâncias que chamamos também de variáveis.

2.1.1 Variáveis ecológicas.

As variáveis ecológicas podem indiretamente exercer efeito sobre os resultados
escolares dos alunos, é o que afirma Silva (2012). Esta autora aponta como
variáveis ecológicas o ambiente físico, a infraestrutura, a idade das estruturas, o
tamanho das estruturas, o design das instalações, os equipamentos, os mobiliários,
a acessibilidade, horários, informações, a comunicação e as inovações tecnológicas.
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Fernández (2005) destaca como ecológico no ambiente da escola questões
relativas à limpeza, à beleza visual, ao meio ambiente, ao cuidado com o lixo, que,
segundo a autora, podem ser questões abordadas através de campanha de
sensibilização para com o ambiente, no sentido de torná-lo mais adequado.
Condições físicas do ambiente de trabalho (ruídos, estado de conservação de
materiais e equipamentos, dentre outras) foram percebidas pelos docentes como
fontes geradoras de desconforto, trazendo como consequência efeitos psicogênicos
sobre eles (LEVY,et al., 2009).
Lück (2011) destaca a importância das variáveis ecológicas ao afirmar que nas
escolas onde há cuidado contínuo com a limpeza, com a organização e manutenção
do espaço físico, com a preservação dos materiais e equipamentos, são nessas
instituições que os alunos desenvolvem melhor suas aprendizagens.
Sobre as questões do ambiente físico que chamamos de variáveis ecológicas,
Benevides-Pereira (2010) afirma que são variáveis consideradas com merecido
destaque em estudos sobre estresse e ambiente de trabalho. A autora afirma que
trabalhar sob calor, frio, ruídos excessivos, iluminação precária, tem interferência na
saúde psicológica e física das pessoas.
Segundo Traesel e Merlo (2013) os profissionais docentes muitas vezes
deparam-se no seu ambiente de trabalho com uma infraestrutura precária, com
ausência de recursos, exigindo destes profissionais maior esforço, o que pode
impactar negativamente no resultado de seu trabalho, e acarretar questionamentos
sobre a sua competência profissional.
Pode-se perceber que variáveis ecológicas são características materiais,
físicas e climáticas do ambiente que podem influenciar negativa ou positivamente no
clima escolar, e, consequentemente no estresse do professor.

2.1.2. Variáveis organizacionais.

As variáveis organizacionais fazem parte de toda organização da vida escolar,
principalmente referente às questões pedagógicas e da gestão curricular, e,
segundo Formosinho e Machado (2013), são as seguintes, dentre outras:


Calendário da escola;



Horário e funcionamento pedagógico;



Horário dos docentes e de outros educadores;
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Critérios para organização das turmas;



Tempos destinados a atividades de enriquecimento curricular;



Planejamento da utilização dos espaços escolares;



Diferenciação pedagógica;



Escolha dos responsáveis pela gestão pedagógica.

Segundo Fernández (2005) a organização escolar é o esqueleto que sustenta e
administra o âmbito de atuação, e deve levar em consideração: a conscientização na
participação, e a atenção individualizada com o objetivo de favorecer momentos de
encontros que impulsionem a reflexão das formas de se proceder dentro do
ambiente escolar.
O que chamamos de variáveis organizacionais, Lück (2011) chama de cultura
organizacional, definida pela autora como um conjunto de regras que caracterizam a
organização em seu modo de ser e de fazer, e são pressupostos básicos que são
desenvolvidos

coletivamente

para

melhor

enfrentamento

dos

desafios

da

organização, que neste caso, se passa dentro do ambiente escolar.
No processo organizacional escolar é fundamental que o gestor /diretor
privilegie a comunicação com todos os agentes educativos, e enfrente conflitos para
melhor potencializar um bom clima escolar (NOGUEIRA, 2012).

2.1.3. Variáveis Normativas.

As normas fazem parte da cultura escolar e são elaboradas para facilitar a
organização e a responsabilidade compartilhada. As normas também têm como
objetivo proporcionar estrutura à integração social reduzindo assim a incerteza,
confusão e ambiguidade(FERNÁNDEZ, 2005).
Segundo Amado e Freire (2013, p.56):

Quando falamos em indisciplina na escola, em geral, estamos a falar
dos desvios e infrações a normas e regras, que regulam a vida na
aula e em todo espaço escolar. Estas são constituídas por
orientações precisas em torno do modo como os membros da
instituição, em especial os alunos e os professores, se devem
relacionar entre si nos mais diversos contextos e das exigências que
devem presidir à construção de um ambiente propício à realização
das atividades de ensino e de aprendizagem. Trata-se de um
conjunto de regras em parte estabelecidas e definidas nos
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“regulamentos” escolares, outras são específicas de cada docente ou
surgem no seio de situações particulares; há ainda, as que
naturalmente se espera que estejam presentes em qualquer situação
de intervenção humana mormente na escola.

O conceito de Cultura Educacional defendido por Lück (2011, p.140) como o
“Conjunto de princípios filosófico-sociológico-pedagógicos delineados fora da escola
para realizar objetivos educacionais planejados por profissionais da Educação no
âmbito de sistemas de ensino e dos órgãos de legislação educacional”, se
assemelha bastante ao que os outros autores nomeiam como variáveis normativas.
Podemos citar como exemplo de variável normativa o Projeto Político
Pedagógico – PPP de cada unidade escolar, que é um documento que considera a
legislação, currículos, conteúdos e métodos, bem como a cultura escolar, modo de
agir, procedimentos, valores para sintetizar os desejos de educadores que atuam na
escola. O PPP é estabelecido pela LDB, lei n 9.394/96, artigo 12, inciso I, para que
cada unidade escolar possa elaborar, executar seu projeto pedagógico e que sua
construção seja feita em conjunto pelos professores, demais profissionais da
educação e comunidade local (BORGES, 2008).
Pôde-se perceber que as normas dentro da organização escolar fazem parte
dos rituais e das regras que compõem o cotidiano da escola, e que o bom
cumprimento das mesmas pode levar a um clima favorável, tanto para alunos quanto
para professores.

2.1.4 Variáveis relacionais.

No cotidiano da vida escolar estão sempre presentes as relações interpessoais
entre professores, alunos, gestores e demais funcionários que compõem a unidade
escolar. A qualidade e intensidade dessas relações podem interferir no nível de
estresse tanto de alunos como de professores, é o que aponta Alves (1997, citado
por Silva 2012, p. 24). A autora salienta que boas relações interpessoais numa
organização escolar determinam uma melhor saúde e bem estar das pessoas,
aumentando assim a capacidade de envolvimento no trabalho; do contrário, o
convívio pode se tonar desgastante e diminuir o grau de satisfação e de motivação
para o trabalho.
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As pessoas dentro da organização escolar não trabalham isoladamente, e,
neste sentido Ceia (2010) afirma que o professor não pode agir isoladamente, pois a
escola é uma representação social que exige interação, e, esse movimento está
ligado aos padrões característicos de relacionamento e formas de associação entre
eles.
Segundo Lück (2011) a instituição escolar é uma teia de relações e
comunicações perpassadas por crenças, valores, expectativas e emoções que vão
determinar como o trabalho é organizado; e realizado, é um processo humano que
se realiza a partir de comunicações e interações constantes.
Os professores não estão sozinhos no ambiente escolar, existe a interação
com os alunos, com a hierarquia da escola e com outros professores. Muitas
questões sobre o que é possível ou não de se realizar dentro desse contexto é
negociado através de inúmeros diálogos interiores e com os demais (HUTMACHER,
1992).
Fernández (2005) menciona que se deve dar maior atenção às variáveis
relacionais para a solução de conflitos dentro da escola, alegando que o sentimento
relacional é um forte indicador de eficácia, e que, para resolver problemas de
convivência, é preciso entrar no mundo relacional, o que significa: pensar juntos e
definir objetivos e planos de atuação para amenizar tais conflitos.
Problemas enfrentados pelos professores dentro e fora da sala de aula
perpassam pelas dificuldades relativas à consideração social de seu trabalho, e ao
clima referente às relações de trabalho, principalmente com os administradores
(TRAESEL; MERLO, 2013).
Segundo Ogata e Samurro (2014), nos dias de hoje torna-se cada vez mais
difícil ter relacionamentos saudáveis, pois estes demandam tempo, paciência e
confiança. As relações interpessoais se iniciam num contexto familiar e se estendem
para outros contextos como escola, trabalho, comunidade, e estas relações
influenciam a saúde através de desenvolvimento de hábitos e valores saudáveis ou
não.
Estudos realizados por Amado e Freire (2013) demonstraram que em escolas
onde os alunos tinham boas trajetórias escolares, existia um clima relacional
marcado pela proximidade entre os membros da escola, pela liderança reconhecida,
pelas práticas dos professores e pela cooperação envolvendo também os alunos.
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Neste sentido Ceia (2010) também afirma que sentimentos positivos aumentam a
interação e cooperação, repercutindo favoravelmente nas atividades.
Para Hutmacher (1992) a renovação das práticas escolares centra-se na
relação entre os profissionais da escola e os alunos, em diferentes níveis descritos a
seguir:


A cooperação cotidiana de partilha entre professores e alunos no plano
mais elementar;



O estabelecimento de ensino enquanto local coletivo e a relação que
liga as pessoas dentro dele;



As relações que ligam o coletivo da escola a outros componentes do
sistema educativo seguindo uma hierarquia.

A habilidade de lidar com o outro e trabalhar em grupo, definida por Lipp (2014)
como competência social, vem sendo apontada como essencial na vida ocupacional
para que se adquiram instrumentos e técnicas, com o objetivo de aperfeiçoar a
capacidade de se comunicar e se relacionar. Para a autora é importante que entre
os membros da equipe haja maior cumplicidade, aceitação, empatia, colaboração,
comunicação adequada e confiança, e quando isso não acontece no cotidiano,
vários problemas sérios podem surgir, comprometendo não somente o clima
organizacional, mas também o nível de satisfação com a vida e com o trabalho.
Segundo Brito e Costa (2010) os estudos sobre clima escolar buscam analisar,
sobretudo, as interações sociais inerentes ao contexto escolar que facilitariam ou
dificultariam o trabalho coletivo e o diálogo entre os diversos atores envolvidos no
processo pedagógico, fundamentais na dinâmica educativa.
As variáveis relacionais, como pudemos observar na literatura, podem
influenciar todos os atores sociais envolvidos no cotidiano escolar, podendo interferir
também no nível do estresse docente.

2.1.5 Gestão escolar e sua relação com o clima da escola.
O termo gestão atualmente é usado em contraposição ao de administração,
que presumia comando e controle autoritário sobre a instituição. A gestão escolar
passou a ser vista como um processo coletivo em que todos os atores sociais que
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cercam o ambiente escolar possam participar; o gestor em si é somente o
mobilizador, o articulador das ações conjuntas (BORGES, 2008).
Segundo Barroso (1996), no fim da década de 80, tem-se presenciado em
vários países uma significativa alteração no papel do Estado no processo político e
administrativo da educação. Com isso, segundo o autor, os poderes e funções são
transferidos do nível nacional e regional para o nível local, colocando a escola como
lugar central de gestão, e a comunidade local (geralmente os pais dos alunos) como
parceira na tomada de decisões.
O gestor tem influência direta sobre o clima escolar conforme afirmam Brito e
Costa (2010, p.506):
A literatura sobre clima escolar tem destacado a figura do gestor
como um agente crucial na promoção de um clima favorável nas
escolas, e os relatos dos professores colaboram para evidenciar a
influência da gestão na construção desse bom clima de trabalho.
Aspectos como gestão democrática, mobilização comunitária, e
fortalecimento da equipe parecem contribuir para promover o maior
envolvimento dos professores nas atividades escolares, favorecendo
o aprendizado escolar dos alunos.

A gestão escolar é vista como parte integrante do processo educativo com o
objetivo principal de criar condições para que os professores promovam com êxito a
aprendizagem dos alunos. Todos os envolvidos na comunidade educativa, sejam os
alunos, os pais, os professores, dentre outros, se beneficiam com uma escola gerida
de modo eficaz (GLATTER, 1992).
Uma pesquisa realizada em uma escola pública de ensino fundamental para
analisar como se dá a relação entre clima e cultura organizacional, ficou evidente
que os professores entrevistados atribuíram à dimensão liderança o grau de maior
importância dentre as dimensões de clima organizacional estudada, confirmando
assim

a

influência

positiva

da

liderança

no

ambiente

de

trabalho

(PEREIRA;OLIVEIRA; TEIXEIRA, 2013). Associamos esta liderança ao papel do
gestor.
Sobre a questão da liderança, Lipp e Goulart Júnior (2011) entendem que tratase de estilos diferentes, e o estilo de liderança vai refletir diretamente no ambiente
de trabalho, nas relações de trabalho e no desempenho dos profissionais,
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presumindo uma possível relação entre a relação estabelecida entre líder e
liderados, e elevação dos índices de estresse do trabalhador.
Borges (2008) afirma que quando educadores valorizam e reconhecem uma
boa gestão, há uma repercussão positiva na sala de aula, favorecendo assim a
criação e manutenção de um ambiente propício à criatividade dos alunos.
Segundo Glatter (1992), existem provas cada vez mais evidentes de que os
professores gostam de atuar em escolas organizadas, bem dirigidas, atribuindo
assim à gestão um componente decisivo na eficácia escolar; o autor afirma também
que estudos em escolas inglesas apontam que os professores defendem sua
participação, mas esperam que a direção defina orientações claras.
Pôde-se perceber na literatura que a gestão escolar e a forma como ela é
aplicada, vão influenciar diretamente no clima escolar negativa ou positivamente,
podendo estar repercutindo nos índices de estresse dos professores, pois são
fatores que estão articulados entre si.
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3. O ESTRESSE DO PROFESSOR.

3.1.1. O conceito de estresse.

O estresse é comumente definido como uma resposta do organismo frente a
uma intensa demanda física, emocional ou mental, colocada pelo próprio organismo
do sujeito ou por uma variedade de eventos exteriores. Segundo Lipp (2000, p.81),
“stress é uma reação do organismo com componentes psicológicos, físicos, mentais
e hormonais que ocorre quando surge a necessidade de uma grande adaptação a
um evento ou situação de importância”. A autora menciona que o estresse também
pode ser positivo, isso ocorre quando acomete o sujeito em sua fase inicial, no
entanto se torna negativo quando o organismo esgota sua capacidade para a
adaptação, podendo levar o indivíduo a adoecer.
Os seres vivos sobrevivem mantendo um equilíbrio complexo e dinâmico,
chamado de homeostase, constantemente desafiada por forças ou distúrbios,
intrínsecos ou extrínsecos. Essa homeostase, necessária para uma adaptação bem
sucedida, é mantida por forças contrárias, ou respostas adaptativas, que consiste
em um repertório extraordinário de reações físicas ou mentais, que tentam
neutralizar os efeitos dos estressores a fim de restabelecer o estado de equilíbrio
(CHROUSOS, 2009).
O conceito de stress foi introduzido na investigação biomédica pelo
endocrinologista Hans Selye, em 1936, originalmente definido como uma resposta
não específica do organismo a um estímulo nocivo. Posteriormente, o conceito foi
refinado, distinguindo-se entre "estressores" e "estresse", definindo um estressor
como um estímulo que ameaça a homeostase do organismo, e o estresse como a
resposta do organismo destinada a recuperar a homeostase. Esse conceito foi
elaborado por Walter Cannon, que descreveu o modo como o corpo responde a
mudanças ambientais que venham a agredi-lo, e, através dos hormônios, preserva o
estado de equilíbrio do organismo (BENEVIDES-PEREIRA, 2010).
Dessa forma, o termo estresse diz respeito a reações do organismo buscando
preservar o equilíbrio, e é um processo temporário de adaptação, que compreende
modificações físicas e mentais. Diferentes agentes podem ser considerados
estressores, desde estímulos físicos que podem causar dor, a situações de
aborrecimento, na família ou no trabalho, por exemplo, ou mesmo expectativas,
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como uma prova ou entrevista. Alguns autores afirmam que o estresse deveria ser
considerado como todo o processo, que inclui o estímulo, a percepção deste, e a
resposta comportamental e fisiológica do organismo (KOOLHAAS et al., 2011).
O interesse sobre o estresse e, consequentemente, as pesquisas sobre o
fenômeno aumentaram, sobretudo após a 2ª Guerra Mundial, momento em que os
investigadores estavam preocupados com os prejuízos psicológicos pós-guerra
(LAZARUS, 1993). As pesquisas nessa época investigavam os efeitos do estresse, e
também como ele poderia ser explicado e prevenido. As respostas para essas
questões não eram simples. Os investigadores logo perceberam que as “condições
estressantes” não produziam necessariamente o estresse. Para alguns indivíduos, a
resposta de estresse frente a uma determinada situação pode ser intensa, no
entanto, para outros, frente à mesma situação, a resposta pode ser de pouca
intensidade, enquanto para outros pode ser que nenhum efeito seja observado.
Segundo Benevides-Pereira (2010, p.27), reações distintas acontecem ao
afirmar que “diante do mesmo agente estressor observam-se reações distintas em
distintas pessoas, ou ainda, na mesma pessoa, esta pode apresentar formas
heterogêneas de resposta de estresse em momentos diferentes”. Devemos,
portanto, levar em consideração as características individuais dos sujeitos, variáveis
cognitivas e emocionais, assim como os fatores que determinam essas variáveis,
como experiências anteriores do sujeito, personalidade, predisposições genéticas e
condições atuais de vida.
Lipp e Malagris (2001) enfatizam que a resposta do estresse é um processo e
não uma reação independente, pois no momento em que ela se inicia, instala-se um
longo processo bioquímico no organismo.
Alguns autores preocuparam-se em distinguir entre estresse fisiológico e
estresse psicológico, pois estudos demonstraram respostas de estresse diferentes
para estressores fisiológicos como calor, fome, exercícios físicos; e estressores
psicológicos; embora os dois se sobreponham, eles exigem diferentes níveis de
análise

(LAZARUS,

1993).

No

ambiente

de

trabalho,

a

sobrecarga,

os

relacionamentos com a chefia, com os colegas e com o público, a autocobrança, a
falta de cooperação ou de suporte da equipe, o salário insuficiente, a falta de
expectativas, dentre outras condições podem ser causadores de estresse.
A despeito das diversas abordagens acerca do estresse, quatro aspectos são
sempre considerados: 1) um agente causal, externo ou interno; 2) uma avaliação,

27

por um processo mental ou fisiológico, que distingue se o evento é ameaçador, ou
nocivo, ou se é benigno; 3) processos de enfrentamento utilizados pela mente ou
corpo para lidar com essa demanda; e 4) um conjunto de efeitos mentais ou
corporais, referidos como a reação ao estresse (LAZARUS, 1993).
O estresse não é necessariamente um evento nocivo ao organismo.
Respostas tênues e controladas de estresse podem possibilitar o desenvolvimento
emocional e intelectual do indivíduo (BENEVIDES-PEREIRA, 2010). É importante
lembrar, portanto, que há diferentes consequências possíveis do estresse. Primeiro,
a resposta pode ser bem sucedida e o organismo retornar a sua condição inicial;
segundo, a resposta pode ser muito bem sucedida e o organismo pode se
desenvolver, ganhar experiência e aumentar sua capacidade homeostática; ou,
terceiro, a resposta adaptativa pode ser inapropriada e o organismo se debilitar.
Hans Selye enfatizava a característica adaptativa do estresse. Só após uma
exposição prolongada aos estressores é que a adaptação fracassaria, e o organismo
atingiria a fase de exaustão com consequências aversivas.
Os termos distresse e eustresse foram introduzidos por Selye em 1976 para
distinguir, respectivamente, entre as consequências não adaptativas e as
adaptativas do estresse (KOOLHAAS et al., 2011) chamadas respectivamente
também por outros autores como estresse negativo e estresse positivo.
Embora diversos autores tenham enfatizado os aspectos positivos e negativos
do estresse, parece ser difícil dissociar os dois aspectos. Seguindo esse raciocínio,
Lipp (2000) também afirma que o estresse pode ter um sentido negativo ou positivo,
ou seja, podendo ser benéfico em doses moderadas. Chama-se de estresse positivo
a fase inicial, do alerta. O ideal seria o sujeito estabelecer estratégias de manejo do
estresse e gerenciar essa fase de maneira eficiente, e voltar à homeostase após o
período de alerta. Se não há essa recuperação, ocorre um desgaste do organismo, o
estresse se torna excessivo e a pessoa pode vir a adoecer, esse é o sentido
negativo do estresse.
Segundo Meleiro (2007) O primeiro conceito de estresse, proposto por Hans
Selye em 1936, com a nomenclatura de Síndrome de Adaptação Geral, apresentava
três estágios que são utilizados até os dias atuais:
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1- Reação de alarme - há a liberação de adrenalina, aldosterona, corticoides,
cortisol

e

hidrocortisona

no

sangue,

ocorre

a

hipoglicemia

e

hemoconcentração para fornecer energia ao organismo;
2- Resistência - se a ação do estressor2 persistir é exigido do organismo uma
adaptação, gerando rarefação do sangue e anabolismo e a glicemia volta ao
normal. Outras reações ocorrerão se o estresse persistir;
3- Esgotamento - quando a ação do estressor ao qual o organismo se adaptou
permanece por um período longo, faz com que a energia gerada seja
esgotada. Nesta fase cada indivíduo tem a propensão de adoecer de acordo
com a própria constituição de suas heranças genéticas.

Mais recentemente Lipp (2000) descreveu outra fase do estresse,
denominada de quase-exaustão. Observações clínicas serviram para justificar a
inserção dessa nova fase. Segundo a autora, a fase de quase-exaustão se
caracteriza por um enfraquecimento da pessoa que não está conseguindo resistir ao
agente estressor, porém, diferente da fase de exaustão, ela ainda consegue
trabalhar e ter uma vida funcional.
Este modelo quadrifásico do estresse serviu como base para a construção do
Inventário de Sintomas de Stress para adultos de Lipp (ISSL), um instrumento que
tem sido amplamente utilizado em pesquisas e diagnósticos clínicos na área de
estresse, cujo objetivo é identificar a presença de sintomas de estresse, o tipo de
sintoma, e a fase em que se encontra (LIPP, 2000).
Para melhor explicar as quatro fases do estresse, citaremos LIPP (2014, p.20):
Alerta: Nesta fase a pessoa possui muita adrenalina e fica em
estado de prontidão para lidar com a situação que precisa enfrentar.
Embora tenha taquicardia, tensão muscular e insônia, ela se sente
forte e capaz. É a fase positiva do estresse. Se a fase de alerta for
mantida por períodos muito prolongados, ou se novos estressores se
acumularem, o organismo entrará em ação para impedir o desgaste
total de energia, partindo para a fase de resistência. Nesta etapa
resiste-se aos estressores e tenta-se estabelecer o equilíbrio interior
que foi quebrado na fase de alerta. A produtividade cai
drasticamente. Caracteriza-se pela produção de cortisol. A
vulnerabilidade da pessoa a vírus e bactérias aumenta. Resistência:
ocorre quando a pessoa tenta se adaptar à situação, isto é, tenta
reestabelecer um equilíbrio interno. À medida que este equilíbrio é
2

É qualquer evento ou situação que desencadeia adaptações nos modos de enfrentamento (STRAUB, 2005).
Cabe notar que cada indivíduo terá uma interpretação da situação como ameaçadora ou não.
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atingido, alguns dos sintomas iniciais desaparecem. Esta adaptação,
porém, utiliza a energia que o organismo necessita para outras
funções vitais. Quase exaustão: Quando a tensão excede o limite do
gerenciável, a resistência física e emocional começa a ceder. Ainda
que há momentos em que a pessoa consegue pensar de modo claro
e objetivo, tomar decisões, rir de piadas e trabalhar, porém tudo isso
é feito com esforço, e estes períodos de funcionamento normal se
intercalam com momentos de total desconforto. Há muita ansiedade
nessa fase. A pessoa experimenta uma gangorra emocional. O
cortisol é produzido em maior quantidade e começa a ter o efeito
negativo de destruir as defesas imunológicas. Doenças começam a
surgir. Exaustão: é a fase mais negativa do estresse, a patológica. É
o momento em que um desequilíbrio interior muito grande ocorre. A
pessoa entra em depressão, não consegue se concentrar ou
trabalhar. Suas decisões muitas vezes são impensadas. Doenças
graves podem surgir como úlceras, pressão alta, psoríase e vitiligo. A
depressão é muito comum nessa fase.

Respostas crônicas de estresse pode levar o indivíduo a diversas condições
patológicas, somáticas ou psicológicas. Pode haver manifestações alérgicas,
ataques de hipertensão ou hipotensão, dores de cabeça ou abdominal, sintomas
gastrointestinais — como dor, indigestão, diarreia, constipação —, desordem
metabólica e obesidade. Assim como pode provocar manifestações psíquicas ou
comportamentais, como ataque de pânico, episódios psicóticos, ansiedade,
depressão, disfunção cognitiva ou executiva, e desordens do sono (CHROUSOS,
2009).
O estresse traz, portanto, consequências para a saúde e qualidade de vida do
sujeito. Segundo Sadir e Lipp (2009), o estresse acarreta sintomas que prejudicam
as atividades diárias do indivíduo, gerando desgastes, desconfortos, cansaço e
diminuição de seu ritmo e capacidade para manter uma vida equilibrada e saudável.
Straub (2005) ressalta que o estresse pode estar relacionado ao trabalho,
devido à sobrecarga de funções e papéis, influenciando o sistema imunológico e
abrindo portas para várias doenças. Deste modo o corpo adoece a os afastamentos
ao trabalho ocorrem devido a doenças que são deflagradas pelo estresse, e não
necessariamente pelo estresse por si só.
Para Goulart Junior e Lipp (2011) inúmeros são os prejuízos do estresse para a
sociedade, tanto em termos humanos como econômicos. Em termos de prejuízos
humanos, destacam-se as doenças em geral, acidentes, violência urbana,
dependência química, dentre outros; já em relação aos prejuízos econômicos os
autores destacam a diminuição da produtividade, número expressivo de acidentes e
de patologias ocupacionais com relação direta e indireta com o estresse.
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Segundo Ogata e Simurro (2014), pesquisas sobre Doenças Crônicas do
Ministério da Saúde no Brasil demonstram que, grande parte dos brasileiros não
pratica atividade física, tem uma alimentação gordurosa com poucos vegetais e
frutas. Além disso, tem hábitos nada saudáveis como o tabagismo e alcoolismo,
condições favoráveis para o surgimento do estresse devido a estilos de vida nocivos
à saúde do corpo e da mente. As autoras afirmam ainda que em termos mundiais,
pesquisas recentes apontam que o estresse é uma ameaça para o desenvolvimento
das nações, pois representa um gatilho para doenças crônicas não transmissíveis
como diabetes, câncer, doenças pulmonares, dentre outras.
O organismo humano reage até hoje ao estresse de modo fisiológico idêntico
aos de seus antepassados, pois o stress é uma reação para preservação da vida.
Deste modo o homem da antiguidade acelerava seu coração no momento de
enfrentar as feras para circular mais sangue nas pernas e braços, com objetivo de
lutar ou fugir. Porém essa reação fisiológica para agir contra o estressor é altamente
negativa para o homem do séc. XXI, pois a ênfase atual é enfrentar os embates da
vida com competência social, com assertividade, e não mais na força física, daí a
importância de reduzir a excitabilidade orgânica do estresse, e desenvolver técnicas
e estratégias socialmente aceitas para lidar com as adversidades da vida (LIPP,
2014)

3.1.2. A distinção entre estresse e ansiedade.

O conceito de estresse pode ser facilmente confundido com ansiedade. Cabe
ressaltar que estresse e ansiedade são duas coisas distintas. A ansiedade pode ser
umas das reações psicológicas ao estresse, caracterizada por medo, desânimo,
vontade de fugir de tudo, dentre outros sintomas psicossomáticos (LIPP e
MALAGRIS, 2001).
A ansiedade ou Transtorno de Ansiedade Generalizada, conforme CID-103 é
caracterizado por preocupações irrealistas ou excessivas de forma persistente, não
restrita a uma situação ambiental ou objeto específico (NUNES FILHO, et al., 2005).

3
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A ansiedade é flutuante e pode vir acompanhada por alguns receios tais como:
medo de adoecer, de que alguma coisa negativa aconteça a si mesmo e a
familiares, medo de problemas econômicos, nervosismo acompanhado de queixas
somáticas como tremores, tensão muscular, sudorese excessiva, sensação de
cabeça leve, palpitações, tonturas e desconforto digestivo. Diante disso percebe-se
que a ansiedade não depende de estressores para acontecer, a pessoa sofre as
reações fisiológicas devido a preocupações excessivas irrealistas.
Pode-se dizer que existe uma relação entre ansiedade e eventos estressores,
mas segundo Margis e colaboradores (2003) para que esses eventos desempenhem
um papel etiológico sobre o surgimento de sintomas de ansiedade, deve haver uma
pré-disposição genética para lidar de forma inadequada a esses eventos, ou
aumento de vulnerabilidade resultante de efeitos ambientais, de doença mental
parental, ou seja, fatores genéticos desempenham papel fundamental nas diferenças
de suscetividade individual a esses eventos.
Existe uma linha tênue entre ansiedade e estresse, em que os sintomas podem
ser facilmente confundidos um com o outro; além disso, tem sido pouco estudada a
relação etiológica entre exposição a eventos estressores e surgimento de sintomas e
transtornos de ansiedade em geral (MARGIS et al., 2003).

Isto reforça a

necessidade de mais estudos nesta área.

3.1.3. O Conceito de Síndrome de Burnout.
Um tipo de estresse que acomete os professores é a Síndrome de Burnout,
que, segundo Levy et al. (2009), é uma modalidade de estresse ocupacional que
atinge profissionais que lidam com funções assistencialistas, e é caracterizada por
três fatores principais: exaustão emocional (sensação de esgotamento, a energia e
os recursos emocionais ficam exauridos), despersonalização (ausência de
sensibilidade,

manifestada

como

um

endurecimento

afetivo

nas

relações

interpessoais) e baixa realização pessoal (redução significativa dos sentimentos de
competência relativa à valorização pessoal obtida por meio do trabalho).
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Essas três características definidoras da Síndrome de Burnout também é
definida por Carloto e Camara (2007, p. 102):

A exaustão emocional é caracterizada pela falta ou carência de
energia, entusiasmo, e por sentimento de esgotamento de recursos.
A Despersonalização faz com que o profissional passe a tratar os
clientes, colegas, e a organização como objetos. Já a Baixa
Realização Profissional caracteriza por uma tendência do trabalhador
em se auto-avaliar de forma negativa, sentindo-se infeliz e insatisfeito
com seu desenvolvimento profissional.

Para Malasch e colaboradores (2001) tais manifestações descritas acima são
determinadas principalmente por características da organização do trabalho, como
sobrecarga, falta de autonomia, baixa remuneração ou pouco reconhecimento, e
falta de suporte social para a realização das tarefas.
As primeiras investigações acerca desse fenômeno começaram na década de
1970 com Freudenberger (1974), que publicou em artigo a primeira descrição
conceitual e apontamentos clínicos acerca do burnout. O autor forneceu
observações diretas do processo pelo qual ele próprio e outras pessoas
experienciavam o esgotamento emocional, a perda de comprometimento e de
motivação no ambiente de trabalho, e rotulou o fenômeno com o nome burn-out,
termo que então era usado coloquialmente.
Ainda na década de 1970, grande parte da contribuição nas investigações
sobre o fenômeno veio das pesquisas da psicóloga social Christina Maslach e
colaboradores, que estudavam processos emocionais no ambiente de trabalho. A
partir de então, o fenômeno passou a ser de interesse dos pesquisadores, sobretudo
no campo da Saúde Ocupacional (VIEIRA, 2010).
No Brasil o Burnout passou a ser investigado em meados da década de 90,
praticamente 20 anos após se iniciarem os primeiros estudos, e mesmo assim
atualmente sofremos com a carência de estudos e com a falta de informação da
maioria dos profissionais que estão vulneráveis a esta síndrome (LEVY, et a.l, 2009).
Segundo Vieira (2010), há poucas publicações sobre a Síndrome de Burnout
no Brasil. Dentre os trabalhos publicados, a maioria utiliza o conceito de burnout
desenvolvido por Maslach, e o fato de haver o predomínio dessa definição traz uma
falsa impressão de que o conhecimento produzido sobre o fenômeno é bastante
homogêneo. Porém, ainda segundo a autora, “se nos aprofundamos um pouco,
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percebemos logo que o debate científico é intenso e vem gerando perspectivas
teóricas variadas” (VIEIRA, 2010, p. 271).
A abordagem organizacional, quando combinada com os trabalhos
anteriores de base clínica e social, gerou uma rica diversidade de perspectivas sobre
o burnout e fortaleceu a base teórica através da utilização de instrumentos
padronizados e projetos de pesquisa. O conceito de burnout foi estendido para
profissões além do setor de serviços de saúde e educação (MASLACH, et al., 2001):
Das pesquisas desenvolvidas até o momento, alguns conceitos chaves emergiram
na definição do burnout, tendo sido identificados três componentes principais
descritos a seguir:

a) Exaustão: caracterizada pela fadiga, diz respeito a uma sensação de estar
sobrecarregado e esgotado dos próprios recursos físicos ou emocionais. É o
aspecto central do burnout, e é o mais amplamente mencionado e o mais
cuidadosamente analisado. O fato de a exaustão ser um critério necessário para o
burnout, não significa que seja suficiente para o diagnóstico. Olhar para o burnout
fora do contexto, e simplesmente focar no componente individual da exaustão não é
o suficiente. Embora a exaustão reflita a dimensão do estresse do burnout, ela falha
em capturar aspectos importantes da relação do indivíduo com seu trabalho.
Exaustão demanda ações para distanciar-se emocionalmente e cognitivamente do
trabalho, provavelmente como uma maneira de lidar com os aspectos ocupacionais
que estão determinando essa exaustão.

b) Despersonalização/cinismo: A despersonalização diz respeito à adoção
de atitudes de distanciamento afetivo e cognitivo descritas anteriormente, e também
de insensibilidade ou hostilidade em relação às pessoas que devem receber o
serviço prestado pelo profissional. É um esforço para se colocar em distância, uma
vez que as demandas são mais bem manejadas quando elas não são consideradas
próximas. O termo despersonalização era mais adequado nos setores de saúde e
educação, onde o contato com o público é o núcleo do trabalho. Com a extensão
das pesquisas para outras ocupações, o conceito precisou sem ampliado. Fora
desses setores de cuidado e educação, os trabalhadores, quando exaustos, se
distanciam cognitivamente através do desenvolvimento de uma atitude cínica, ou
indiferente em relação ao trabalho.
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c) Baixa realização pessoal/ineficácia: A relação da baixa realização
pessoal/profissional e da ineficácia com os outros dois componentes do bunrout
(exaustão e despersonalização) é um pouco mais complexa. Em alguns casos
parece ser consequência da exaustão, em outros casos aparece como
consequência do cinismo, ou mesmo de uma combinação dos dois. Uma situação
de trabalho com fortes demandas que contribuam para exaustão ou cinismo é
provável que deturpe também o senso de eficácia.

Comparando o estresse com o Burnout, Benevides-Pereira (2010), afirma
que há uma mudança de perspectiva que abrange o estresse no plano individual e o
Burnout no campo social ou relacional. A autora afirma ainda que alguns autores
divergem na definição do Burnout, mas afirmam ainda que há um consenso em três
pontos: “1.de que a síndrome se dá como resposta ao estresse ocupacional crônico;
2. de que ela é decorrente portanto, do mundo do trabalho; e 3. de que não possui
antecedentes pessoais aos quais se poderiam atribuir os transtornos apresentados”
(BENEVIDES-PEREIRA, 2010, p. 11).
Segundo Levy et al. (2010) a Síndrome de Burnout no Brasil é considerada
como uma doença de trabalho, prevista no Decreto 3.048/1999 que regulamenta a
Previdência Social, porém dificilmente alguém se afasta ou se aposenta do trabalho
por ser acometido por essa Síndrome. Existe a alegação de que a síndrome por ser
causada por fatores diversos, torna-se difícil estabelecer a causa, e os casos da
síndrome aparecem nas estatísticas oficiais com outros rótulos como a depressão
por exemplo.

3.1.4. A contextualização do estresse e da Síndrome de Burnout no
ambiente educacional.

O contexto escolar, sob o ponto de vista da psicodinâmica do trabalho, está
associado a intenso sofrimento, com espaço limitado para transformação, levando
em consideração a rigidez dos conteúdos a cumprir, das prescrições a serem
seguidas, além da degradação das relações, escassez de espaços coletivos e de
convivência, o que torna o ambiente educacional, nesse contexto, pouco propício ao
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reconhecimento e a transformação do sofrimento ocupacional em prazer (TRAESEL
e MERLO, 2013).
Segundo Meleiro (2007) uma das profissões mais estressantes da atualidade é
a docência, pois o professor acaba gerenciando situações que fogem ao seu
controle, e essa perda de controle pode funcionar como agente estressor,
dependendo da interpretação dada ao evento.
Azevedo (2009) acrescenta a questão da indisciplina em sala de aula, da
violência dos alunos, a falta de infraestrutura, o descaso do Estado e das famílias
em relação à questão da educação, e a desvalorização da profissão docente, que
são fatores do contexto do trabalho escolar que podem contribuir para o aumento
dos níveis de estresse dos professores.
Condições ambientais da escola e da própria sala de aula interferem no bem
estar do professor, é o que afirma Soares (2009) sobre a questão do ruído, que
acima do seu nível considerado normal, faz aumentar a intensidade vocal do
professor, ocasionando assim uma condição de fadiga. Outra questão destacada
pelo autor são as condições térmicas da sala de aula, que podem afetar diretamente
a memória e a atenção, tanto dos alunos quanto do professor.
Pomiecinski e Pomiecinski (2014) relatam que em muitos casos as faltas dos
professores ao trabalho são constantes, podendo levar o docente ao abandono da
profissão e ao abandono figurativo, ou seja, eles se tornam tão apáticos que suas
aulas já não surgem mais efeito.
Sobre o abandono da profissão e a carência significativa de professores no
sistema público de ensino em nosso país, Moura e Nascimento (2013) afirmam que
essa escassez de profissionais docentes afeta diretamente a qualidade do ensino e
fere o exercício do direito à educação estabelecido pela Constituição Federal de
1998, chamando à discussão sobre as novas definições sobre o papel dos
professores, e a necessidade de que esta profissão possa atrair os jovens para este
exercício.
Fatores estressores na docência podem estar relacionados também a
questões relativas ao gênero, em que os papeis sociais femininos e masculinos
definidos historicamente ainda perpassam por questões de submissão e conflitos.
Nesse olhar, Vianna (2002), aponta as tensões e contradições que permeiam a vida
pessoal e profissional dos professores, principalmente os do sexo feminino, que
cumprem sua dupla ou talvez quíntupla jornada de trabalho, pois além de lecionar
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em dois turnos, há também, em muitos casos, de se cumprir o papel de mãe, esposa
e dona de casa.
O professor também sofre com as pressões sociais, é o que confirma
Carvalho (2002), ao afirmar que é atribuída muita responsabilidade ao professor,
projetando nele um papel central numa sociedade competitiva, ao mesmo tempo em
que é cobrada dele a formação de pessoas que possam se integrar às exigências
dessa sociedade.
No magistério, vários são os fatores estressores que contribuem para o
surgimento do estresse e da Síndrome de Burnout. Porto (2009) afirma que os
educadores estão desacreditando neles mesmos, e aceitando a desesperança na
tarefa de educar, conceituando sua profissão como algo penoso, árduo, com
obstáculos que vão desde problemas financeiros até aqueles de ordem
metodológica processual.
Alguns sintomas nos professores são percebidos pelo desinteresse
demonstrado pelos mesmos ao interagirem socialmente com seus alunos. Além
disso há um esgotamento ao lidarem com problemas de indisciplina em sala de aula,
ao depararem com a escassez ou a falta de recursos materiais, e ao lidarem com
uma gestão escolar de péssima qualidade. (NUNES SOBRINHO, 2010)
Segundo Carlotto (2002), a Síndrome de Burnout afeta o ambiente
educacional, interfere nos objetivos pedagógicos, ocasiona problema de saúde nos
docentes, ocasionando absenteísmo e intenção de abandonar a profissão. Para a
autora o magistério é considerado uma profissão de risco.
Segundo Dalagasperina e Monteiro (2014), a profissão docente é uma das
categorias mais acometidas pela síndrome de burnout. Os autores afirmam que as
modificações do papel do professor nas últimas décadas, que coincide com o
processo histórico de transformação do contexto social, tem aumentado e trazido
novas responsabilidades e exigências sobre os educadores.
Nesta perspectiva de mudança do papel do professor ao longo dos anos,
Damasceno (2006) afirma que existem doze indicadores básicos, que fazem
referência ao desenvolvimento de novas concepções da educação, dentro de um
contexto social da função docente com componentes intrínsecos ao trabalho do
professor, que destacamos a seguir:
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1-Aumento das exigências em relação ao professor: passou a existir uma
exigência para que professores cumprissem novas tarefas, ao mesmo tempo em
que não houve mudanças significativas na formação dos professores.

2- Inibição educativa de outros agentes de socialização: O professor
passa a assumir tarefas que anteriormente era função da família, pois a escola
passou a receber mais responsabilidades educativas, no sentido do conjunto de
valores e de crenças que tradicionalmente era atribuído à esfera familiar.

3- Desenvolvimento de fontes de informação: O papel tradicional do
professor sofre mudanças no sentido tecnológico, pois houve a necessidade de
acoplar em seu trabalho novas fontes de informação tais como televisão, internet,
dentre outras.

4- Ruptura do consenso social sobre educação: o professor depara-se
cada vez mais com inúmeros modelos de socialização produzidos por uma
sociedade multicultural, e multilíngue, confrontando-se cotidianamente com alunos
que sofreram processos de socialização divergentes ao dele, tendo este profissional
que assumir certas tarefas educativas básicas para compensar a carência do meio
social de origem dos alunos.

5- Aumento das contradições no exercício da docência: com inúmeras
exigências de distintos modelos educativos que vem se desenvolvendo nos últimos
20 anos, surgiu a exigência social para que o professor exerça um papel de amigo e
companheiro do aluno, o que é incompatível com as funções docentes seletivas e
avaliadoras.

6- Mudanças de expectativas em relação ao sistema educativo: a
configuração do sistema educativo mudou radicalmente nos últimos 20 anos,
transformando um ensino de elite para um ensino de massas muito mais flexível,
porém incapaz de promover um trabalho adequado ao nível do aluno, em todas as
etapas do sistema.

38

7- Modificação do apoio da sociedade ao sistema educativo: ao longo do
tempo foi atribuída ao professor, pelos meios de comunicação e pela sociedade de
modo geral a responsabilidade direta e exclusiva no sistema de ensino, bem como
as responsabilidades dos fracassos e imperfeições que nele existem.

8- Menor

valorização social

do professor:

Concomitantemente

à

desvalorização salarial, ocorreu também uma desvalorização social da profissão
docente, em que o professor passou a ser visto como uma pessoa que não foi capaz
de assumir uma ocupação melhor remunerada.

9- Mudanças nos conteúdos curriculares: Os professores possuem
sentimentos de insegurança, desconfiança e receios perante as mudanças dos
conteúdos curriculares, temendo não serem adequados e suficientes, para preparar
uma sociedade que ainda não existe.

10- Escassez de recursos materiais e deficientes condições de trabalho:
os professores têm se empenhado voluntariamente para uma melhoria de recursos
materiais e das condições de trabalho, pois esses recursos muitas vezes não estão
disponíveis no ambiente de trabalho.

11- Mudanças na relação professor aluno: os modelos de relações dentro
das escolas mudaram, tornando-se mais conflituosas, principalmente porque os
professores muitas vezes não souberam encontrar alternativas para lidar com a
indisciplina.

12- Fragmentação do trabalho do professor: A função do professor ficou
muito fragmentada levando este profissional a exercer mal o seu trabalho por
incapacidade de cumprir várias funções ao mesmo tempo. Essa fragmentação
tornou-se um dos elementos do problema da qualidade no sistema de ensino.
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Frente às atuais demandas da educação, fica evidente a existência de
diversos estressores no trabalho docente que, se persistentes, podem levar à
Síndrome de Burnout. Algumas das consequências destes estressores são descritas
por Carlotto (2002, p.24):

Nos aspectos emocionais, o professor pode apresentar prejuízos em
seu planejamento de aula, tornando-se este menos frequente e
cuidadoso. Apresenta perda de entusiasmo e criatividade, sentindo
menos simpatia pelos alunos e menos otimismo quanto à avaliação
de seu futuro. Pode também sentir-se facilmente frustrado pelos
problemas ocorridos em sala de aula ou pela falta de progresso de
seus alunos, desenvolvendo um grande distanciamento com relação
a estes. Sentimentos de hostilidade em relação a administradores e
familiares de alunos também são frequentes, bem como o
desenvolvimento de visão depreciativa com relação à profissão. O
professor mostra-se autodepreciativo e arrependido de ingressar na
profissão, fantasiando ou planejando seriamente abandoná-la.

Ao revisarem a literatura sobre o desenvolvimento da Síndrome de Burnout
entre docentes, Andrade e Cardoso (2012) observaram, a partir da década de 1990,
um aumento no número de publicações que exploram os efeitos do trabalho sobre a
saúde mental, mas sinalizam que ainda há uma carência de pesquisas nessa área.
Ficou constatado que, embora tenham aumentado os estudos, estes são
predominantemente descritivos, havendo poucos estudos que abordem programas
de prevenção e de intervenção sobre o estresse docente. Para as autoras, torna-se
necessário aprofundar o conhecimento sobre sintomas do estresse ocupacional
entre os docentes, com o objetivo de se compreender e elucidar alguns problemas
enfrentados por essa profissão.
Dalagasperina e Monteiro (2014) ao investigarem fatores de estresse laboral
que são preditores da Síndrome de Burnout em professores de uma escola privada,
concluíram que a maior parte desses fatores dizem respeito às características da
organização do trabalho, portanto é necessário reformular as políticas educativas, a
gestão, e os métodos de intervenção utilizados nas instituições de ensino, com o
objetivo de auxiliar o educador na sua árdua tarefa.
Levy, et al, (2009), avaliando professores da rede pública do ensino
fundamental, destacaram a violência e o sentimento de ameaça em sala de aula
como fatores decisivos para o desenvolvimento da Síndrome de Burnout. Os
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resultados da pesquisa também sustentam que a carga horária de trabalho
excessiva contribui para o adoecimento de trabalhadores docentes.
Comparando os dados presentes na literatura com o perfil de docentes de
escolas públicas e privadas, Esteves-Ferreira e colaboradores (2014), perceberam
que os professores da rede pública de ensino se mostraram mais vulneráveis ao
burnout. A hipótese é de que, a precariedade das condições de trabalho e o baixo
salário, compõe um contexto no qual esses professores estão expostos a uma rotina
intensa e estressante. Por atuarem em escolas com melhor infraestrutura, maior
disponibilidade de recursos didáticos, e que oferecem uma melhor remuneração, os
profissionais do ensino privado, estão menos propensos a desenvolver sentimentos
de insatisfação em relação à sua atuação profissional, e consequentemente o
burnout.
Levy et al. (2009, p.135) destacam as consequências da Síndrome de Burnout
em professores no ambiente educacional:
A Síndrome de Burnout em professores é um problema que deve ser
olhado com muita atenção em função das consequências causadas
nos diversos segmentos envolvidos. O professor poderá ter
problemas em todas as áreas de sua vida, apesar de os estímulos,
nesta síndrome, advirem do contexto ocupacional. Terá
provavelmente prejuízos na área social, afetiva e da saúde, além dos
problemas específicos do contexto ocupacional. A instituição sofrerá
também consequências em seu clima organizacional, assim como os
alunos, que podem ter prejuízos em sua aprendizagem decorrente da
condição do professor e da instituição.

Nessa perspectiva de contextualizar o estresse e a Síndrome de Burnout no
ambiente educacional, Goulart Júnior e Lipp (2008) enfatizam a necessidade de
implementação

de

medidas

preventivas

e

curativas

para

minimizar

as

consequências do estresse no professor. Para isso torna-se necessário verificar a
prevalência e natureza dos sintomas que incidem sobre estes profissionais, como se
pretende fazer através deste estudo.
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4. ESTUDOS CORRELATOS.
No decorrer do texto foram mencionados vários estudos relacionados ao que
se propõe realizar. Entretanto na literatura a que se teve acesso nenhum deles
reacionou a fase de estresse em que o professor se encontra com sua percepção
sobre variáveis relacionadas ao contexto escolar. Por conseguinte espera-se que os
resultados obtidos possam contribuir para ampliar a compreensão a respeito do
estresse desses profissionais observados e oferecer indícios para observações em
outros contextos.
Esclarece-se ainda que Noronha e Fernandes (2008) fizeram uma análise da
produção de artigos científicos relacionados ao constructo do estresse. Foram
identificados 96 artigos, e a maioria das publicações estava concentrada em Estudos
de Psicologia relacionados à sintomatologia do constructo do estresse. Um aspecto
que merece destaque é a limitação de testes psicológicos para o diagnóstico do
estresse, pois a quantidade de instrumentos aprovados pelo Conselho Federal de
Psicologia não é suficiente para responder a tantas especificidades do tema.
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5. O PROBLEMA.
De modo geral, o grande questionamento que se faz neste estudo é se a
qualidade da percepção do clima escolar está favorecendo ou não a incidência de
estresse nos professores. Por conseguinte várias questões relacionadas ao tema
sugiram para nortear a pesquisa, que veremos a seguir.
5.1 Questões norteadoras:
Para que se possam utilizar medidas preventivas para o estresse no ambiente
educacional, mais especificamente o estresse docente, torna-se necessário
averiguar as relações entre os sintomas do estresse e as variáveis do clima escolar.
Por essa razão as questões norteadoras deste estudo foram:
a) Como se apresenta o nível de estresse docente, ou seja, em qual das fases
ocorre maior frequência: nas fases de alerta, de resistência, de quase
exaustão ou exaustão?

b) Qual a relação entre faixa etária e nível de estresse dos professores?

c) Qual a relação entre a percepção do um clima escolar e estresse do
professor? Em outras palavras, um clima escolar desfavorável aumentaria os
níveis de estresse docente?

d) Quais são as variáveis do clima escolar apontadas como as mais
relacionadas à ocorrência do estresse?

Além disso, levantou-se outras questões complementares, tais como:


Há relação entre horas de trabalho semanal do professor e incidência do
estresse, isto é, aqueles professores que têm maior quantidade de horas
semanais de trabalho apresentam maior índice de estresse?



O nível de ensino em que o professor atua pode influenciar no estresse, ou
seja, existe diferença nos níveis de estresse entre os professores que
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trabalham na educação infantil, no ensino fundamental I e II e no ensino
médio?

5.2. Definição de termos.


Estresse do professor: Neste estudo o estresse do professor será
avaliado em relação aos sintomas fisiológicos e psicológicos
relacionados ao estresse e conforme consta no instrumento que será
utilizados neste estudo, o Inventário de Sintomas de Stress para
Adultos- ISSL, de autoria de LIPP(2005), apresentado no Anexo A.



Clima Escolar: Está relacionado a um conjunto de características da
escola, perpassando pelas relações interpessoais, valores e regras
que vão influenciar todos os envolvidos no ambiente escolar
(FERNANDEZ, 2013). Estas características dizem respeito a quatro
categorias

de

variáveis

classificadas

pela

literatura

como

determinantes do clima escolar e são de natureza ecológica,
organizacional, normativa e relacional. Serão avaliadas através do
teste EVENT- Escala de Vulnerabilidade ao Estresse no Trabalho, de
autoria de SISTO et al. (2007), apresentado no Anexo B. As categorias
de respostas de respostas foram classificadas pela pesquisadora e
submetidas à apreciação de três juízes, de acordo com as categorias
de resposta mencionadas.

5.3. Hipóteses.


A maioria dos professores está na fase classificada de quase
exaustão do estresse;



A maior incidência de estresse ocorre em professores na faixa etária
entre 21 e 31 anos de idade;



Os professores que percebem o clima escolar como ruim ou péssimo
apresentam maior nível de estresse;



As variáveis relacionais são as mais associadas ao aumento dos níveis
de estresse docente.
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6. METODOLOGIA.
6.1. Natureza do estudo.
Foi realizado um estudo de caso, utilizando uma abordagem descritiva, de
natureza quantitativa. Utilizou-se a metodologia quantitativa em decorrência da
natureza do problema, conforme mencionam Tashakkori e Teddlie (2010, p.288):
Questões de pesquisa associadas com métodos quantitativos,
frequentemente envolvem mais de uma variável ou questões acerca
de comparações entre grupos. Em qualquer caso o pesquisador
decide que as descrições, relacionamentos ou comparações são
melhor avaliadas usando dados e procedimentos quantitativos.

Tashakkori e Teddlie (2010) reforçam que é a natureza da questão e o próprio
pesquisador quem decide por uma metodologia quantitativa, qualitativa ou quantiqualitativa. Por conseguinte, assumimos como norteadores do nosso estudo a
opinião dos referidos teóricos a respeito da metodologia quantitativa, pois atendem à
natureza deste estudo, e também ao tempo estipulado para sua realização.

6.2. Local do estudo.

A pesquisa foi realizada numa escola pública localizada na área central do
município de Campos dos Goytacazes-RJ, que abrange Educação Infantil, nível
Fundamental I (1º ao 5º ano), nível Fundamental II ( 6º ao 9º ano), Ensino Médio
formação geral e formação de professores ),

Ensino Superior (Licenciatura em

Pedagogia e Educação do Campo) e Pós-Graduação em Gestão Escolar.

6.3 Sujeitos:

Embora a instituição tivesse aproximadamente 120 professores, trabalhou-se
com uma amostra aleatória de 64 pessoas. A diversidade de horários professores
contribuiu para a natureza dessa amostra.

Eliminou-se os sujeitos do sexo
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masculino, em decorrência da pequena quantidade dos mesmos (apenas 5). Deste
modo os sujeitos desse estudo foram do sexo feminino, num total de 59. O quadro
seguinte apresenta a distribuição dos professores em relação às series em que
atuam.

Quadro 1: Quantidade de professores e nível de atuação

Quantidade de
Professores

Nível de atuação

18

Educação Infantil
Abrange alunos de 3 a 5
anos de idade.

19

Fundamental I
1° ao 5° ano, que
corresponde aos alunos
com faixa etária de 6 a 10
anos de idade.

12

Fundamental II
6° ao 9° ano, que
corresponde aos alunos
com faixa etária dos de
11 a 14 anos de idade.

10

Ensino Médio
1° ao 3° ano que
corresponde aos alunos
com faixa etária dos 15
aos 17 anos de idade.

6.4. Recursos de observação:
Foram

utilizados

três

instrumentos:

um

questionário

elaborado

pela

pesquisadora (APÊNDICE A), e dois testes padronizados: o Inventário de Sintomas
de Stress para Adultos de LIPP – ISSL (ANEXO A) e Escala de Vulnerabilidade ao
Estresse no Trabalho – EVENT, (ANEXO B). A aplicação dos instrumentos foi
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precedida da assinatura de cada participante de um termo de consentimento em
participar do estudo, com instruções e esclarecimentos sobre a pesquisa bem como
esclarecimento a respeito da divulgação dos resultados, enfatizando informações
sobre preservação do sigilo na identificação dos participantes (APÊNDICE B).

A seguir descreveremos sucintamente sobre os recursos de observação
utilizados:

Questionário elaborado pela pesquisadora com perguntas abertas e fechadas,
tendo em vista a caracterização dos sujeitos (tempo de trabalho como docente,
quantidade de escolas que atua, dentre outras questões).
Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de LIPP –ISSL, foi criado
pela psicóloga Marilda Emmanuel Novaes Lipp, do Laboratório de Estudos
Psicofisiológicos do Stress, da PUC de Campinas (SP). Este instrumento visa
identificar de forma objetiva os sintomas de estresse que o sujeito pode estar
apresentando, o tipo de sintoma (fisiológico ou psicológico), e a fase do estresse em
que se encontra. Ele é composto por um caderno de aplicação de sete páginas: uma
folha de rosto, três da aplicação propriamente dita e três folhas em branco. Neste
caderno encontram-se três quadros (uma página para cada quadro) que se referem
às quatro fases do estresse; o quadro 2 é utilizado para avaliar as fases 2 e 3
(resistência e exaustão). Em cada quadro são listados sintomas típicos de cada
fase, e a pessoa deve assinalar sintomas que tem experimentado (nas ultimas 24
horas no quadro 1, na última semana no quadro 2, no último mês no quadro 3). A
sua aplicação leva cerca de 10 minutos, e pode ser aplicado em grupos de até 20
pessoas ou individualmente (LIPP,2000).
Escala de Vulnerabilidade ao Estresse no Trabalho –EVENT, desenvolvido
por SISTO e colaboradores, integrantes do Programa de Pós-Graduação Stricto
Sensu em Psicologia, na área de avaliação da USF – Universidade São Francisco SP. Este instrumento avalia o estresse no ambiente de trabalho. Em uma folha
composta de 40 situações de trabalho, o sujeito deve assinalar o quanto cada uma
delas o incomoda, tendo como alternativa as seguintes opções de respostas: 0Nunca, 1- Às vezes, 2- Frequentemente. Pode ser aplicado em grupos de até 60
pessoas, sendo recomendado um auxiliar de pesquisa para grupos superiores a 20
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pessoas; também pode ser aplicado individualmente, e o tempo de aplicação é
aproximadamente 20 minutos (SISTO et al., 2007).
Observou-se que as perguntas deste teste se relacionam às características de
variáveis do clima escolar mencionadas pela literatura especializada (variáveis
ecológicas, organizacionais, normativas e relacionais). Por conseguinte os
conteúdos deste instrumento foram classificados pela pesquisadora de acordo com
essas características e submetidas à avaliação de 3 juízes, que respaldaram a
classificação.
No manual do EVENT os resultados para a vulnerabilidade ao estresse no
ambiente de trabalho são descritos em quatro grupos: inferior; médio; inferior; médio;
médio superior e superior. Neste estudo essas nomenclaturas forma substituídas
para melhor entendimento dos resultados relacionados à percepção dos sujeitos
sobre o clima escolar, conforme o quadro seguinte:

Quadro 2: Resultados do EVENT e Clima Escolar
Resultados da vulnerabilidade Resultados
do

sujeito

ao

decorrência

do

estresse,
clima

em clima

da

escolar

de estudo,

percepção do
adotado

neste

correspondente

trabalho, conforme teste EVENT

classificação do teste EVENT

Inferior

Excelente

Médio inferior

Bom

Médio

Mediano

Médio superior

Ruim

Superior

Péssimo

à

Os dois testes psicológicos mencionados e utilizados neste estudo têm as suas
validades respaldadas, de acordo com a resolução do Conselho Federal de
Psicologia – CFP nº 002/2003, artigo 14 e §1º (ANEXO C).

6.5. Procedimentos de coleta de dados:
O termo de consentimento e os três instrumentos foram respondidos de uma só
vez por cada participante, porém não foi possível reunir em um único dia e local
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todos os professores para a aplicação, sendo possível encontrá-los apenas em seus
respectivos horários de atividades dentro da unidade escolar, por conseguinte as
aplicações foram feias em diferentes dias, e com pequenos grupos de professores.
Os professores foram avisados com antecedência pelos seus coordenadores
que na data prevista eles iriam participar de uma pesquisa sobre estresse de
professores. No dia da aplicação primeiro fez-se a leitura do termo de consentimento
de participação no estudo e solicitou-se àqueles dispostos a participar que
assinassem na folha que lhes foi entregue. Em seguida aplicou-se inicialmente o
ISSL, seguida da aplicação do teste EVENT, e por fim, do questionário. A aplicação
total levou em torno de 50 mim.
Quadro 3: Cronograma das Aplicações dos instrumentos
Data

Horário

16\10\14

14h

Participantes

Local

06 professores de Matemática do Ensino Sala
Médio
01

professor

de

reunião
de

Matemática

do

Ensino

Fundamental II
22\10\14 17:30h

10 Professores da Educação Infantil do turno Sala
da tarde

29\10\14

11h

reunião

08 professores da Educação Infantil do turno Sala
da manhã

29\10\14

14h

Ensino Fundamental II

Leitura

01 professor de Língua Portuguesa do Ensino
Médio
01 professor de Sociologia do Ensino Médio
01 professor de Geografia do Ensino Médio
professor

de

Geografia

do

Ensino

do

Ensino

Fundamental II
03 professores de Inglês
01

professor

Fundamental

de

reunião

04 professores de Língua Portuguesa do Sala

01

de

de

História

de
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13\11\14

11h

20 professores do Ensino Fundamental I

Mini
auditório

17\11\14

14h

05

professores

de

Ciências

do

Ensino Laboratório

Fundamental II

de Ciências

Cabe mencionar que os locais da aplicação estavam devidamente
apropriados,

com

ambiente

bem

iluminado,

climatizados,

com

mobiliários

adequados, e não houve interrupção de terceiros.

6.6. Tratamento dos dados.

Os resultados do inventário de estresse (ISSL) e da escala de vulnerabilidade
(EVENT) foram mensurados de acordo com seus respectivos manuais. As
avaliações numéricas foram passadas para o programa de estatística SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences), a fim de efetuar o tratamento estatístico
dos dados: frequência, porcentagem, correlação de Sperman, método estatístico
Qui-Quadrado, simbolizado por X², e modelo de regressão logística. O questionário
de dados pessoais foi devidamente inserido no SPSS e ofereceu subsídios para
cruzamento de variáveis do questionário com resultados obtidos através dos testes.
Foi feita uma correlação entre os resultados do questionário e dos testes
aplicados, e com a finalidade de avaliar a incidência de estresse nos professores, de
acordo com cada perfil.
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7. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Discutiremos a seguir os resultados obtidos de acordo com as questões
levantadas neste estudo. Relembramos que foram estudadas 59 professoras, de
modo a investigar seus níveis de estresse, suas percepções acerca do clima escolar
e a relação entre essas variáveis. Alguns dados de caracterização dos sujeitos que
foram cruzados com a incidência de estresse dos mesmos, considerados mais
relevantes serão analisados, no entanto a caracterização completa encontra-se no
Apêndice C.
Nossa análise será dividida em 4 partes, onde cada uma delas se relacionará
com as questões levantadas neste estudo. Serão mostradas as tabelas com os
resultados numéricos seguidas de dados teóricos que as justifiquem, lembrando que
os gráficos referentes às tabelas encontram-se no Apêndice D.
Antes de analisarmos as fases do estresse, apontaremos a incidência do
estresse de um modo geral, independente da fase em que se encontra, e, a seguir,
mostraremos as fases separadamente:
Tabela 1: Incidência de estresse em professoras.
Tem Estresse?
Sim
Não
Total

F
28
31
59

%
47,5
52,5
100

Tabela 2: Nível de estresse das professoras.
Fases do Estresse
Não tem estresse
Fase de Alerta
Fase de Resistência
Fase de Quase exaustão
Fase de Exaustão
Total

F
31
0
21
0
7
59

%
52,5
0
35,6
0
11, 9
100

Observa-se que 52,5 % dos professores avaliados não tem estresse.
Percebeu-se que 35,6 % dos professores estão na fase de resistência e apenas
11,9% na fase de exaustão. Nenhum dos professores encontra-se na fase de alerta
nem na fase de quase exaustão. Portanto é maior o número de professores sem
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estresse, no entanto a fase que apresentou frequência maior para aqueles que
possuem estresse foi a fase de resistência.
A fase de resistência, como a mais frequente em professores, também aparece
em outro estudo de Meira (2007) em que 23 professores do 1° ao 5° ano foram
submetidos ao Inventário de Sintomas de Stress para adultos LIPP, no qual
verificou-se que a maioria dos professores está na fase de resistência do estresse,
uma fase em que a pessoa tenta lidar com seus estressores para manter a
homeostase interna, caso esses estressores persistam pode haver uma quebra da
resistência e a pessoa passar para a fase de quase exaustão (LIPP, 2007).
Passaremos agora a analisar os grupos de faixa etária e as fases de estresse
em que se encontram, realizando posteriormente uma comparação proporcional
entre eles.
Tabela 3: Nível de estresse das professoras entre 21 e 31 anos de idade.
Fases do Estresse
Não tem estresse
Fase de Alerta
Fase de Resistência
Fase de Quase exaustão
Fase de Exaustão
Total

F
3
0
1
0
2
6

%
50
0
16,7
0
33,3
100

Tabela 4: Nível de estresse das professoras entre 32 a 41 anos de idade.
Fases do Estresse
Não tem estresse
Fase de Alerta
Fase de Resistência
Fase de Quase exaustão
Fase de Exaustão
Total

F
5
0
4
0
1
10

%
50
0
40
0
10
100

Tabela 5: Nível de estresse das professoras entre 42 e 51 anos de idade.
Fases do Estresse
Não tem estresse
Fase de Alerta
Fase de Resistência
Fase de Quase exaustão
Fase de Exaustão
Total

F
13
0
9
0
3
25

%
52
0
36
0
12
100
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Tabela 6: Nível de estresse das professoras acima de 51 de idade.
Fases do Estresse
Não tem estresse
Fase de Alerta
Fase de Resistência
Fase de Quase exaustão
Fase de Exaustão
Total

F
10
0
7
0
1
18

%
55,6
0
38,9
0
5,6
100

Analisando o estresse pela faixa etária da população estudada, verificou-se
que o grupo de professores de 21 a 31 anos de idade proporcionalmente apresenta
em comparação aos outros grupos, uma frequência maior de incidência de estresse
na fase de exaustão, o que responde a uma das questões deste estudo. Observouse também que a fase de resistência tem frequência maior, comparada
proporcionalmente aos outros grupos, no grupo de professoras de 32 a 41 anos de
idade e que o grupo de professoras acima de 51 anos de idade apresentou
frequência maior para a variável “sem estresse”, ou seja, este grupo apresentou o
menor índice de estresse.
Levy e colaboradores (2010) afirmam que nas pessoas mais jovens, recémformadas, a entrada no mundo do trabalho é carregada de uma imagem idealizada e
contrasta com os ensinamentos da universidade, o que vem a causar decepção e
até mesmo desistência da profissão escolhida. Os esforços que esses profissionais
fazem para se manter na profissão podem gerar o estresse e a Síndrome de Burnout
se associados a outros fatores.
Para sabermos se existe dependência entre faixa-etária e nível de estresse, é
usual em trabalhos acadêmicos aplicar o teste estatístico x² (Qui-quadrado), cuja
hipótese a ser testada neste estudo é a de que na população estudada existe
dependência entre as variáveis, ou seja, existe correlação positiva ou negativa entre
elas. O resultado do teste mostrou um resultado p-valor = 0,713, cuja interpretação
sugere que não existe dependência (correlação) entre as variáveis analisadas. Este
resultado aparentemente contradiz a descrição anteriormente apontada, entretanto
isto decorre que a análise através do x² (Qui-quadrado) avalia o grupo como um todo
e os resultados anteriores são destacados por faixa etária.
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Nesta etapa vamos analisar a relação entre a percepção do clima escolar e a
incidência do estresse, bem como seus níveis nas professoras estudadas.
Passaremos a seguir para uma análise da percepção do clima escolar
separando os respondentes em dois grupos: os grupos de professoras que tem
estresse, e professoras que não tem

estresse, para melhor avaliar a influência

dessa percepção nos índices de estresse:
Tabela 7: Percepção das professoras com estresse sobre o clima escolar.
Percepção do clima escolar
Excelente
Bom
Mediano
Ruim
Péssimo
Total

F
13
6
0
7
2
28

%
46,4
21,4
0
25
7,1
100

Percebe-se que no grupo de professoras com estresse, a frequência maior é
para a percepção de um excelente clima escolar (46,4 % dos sujeitos), em segundo
lugar vem a percepção de um clima ruim (25% dos sujeitos), em terceiro vem a
percepção de um bom clima escolar (21,4%) e por último a percepção de um clima
péssimo (7,1 %). Cabe ressaltar que não houve frequência para a percepção clima
escolar mediano.

Tabela 8: Percepção das professoras sem estresse sobre o clima escolar.
Percepção do clima escolar
Excelente
Bom
Mediano
Ruim
Péssimo
Total

F
22
4
1
4
0
31

%
71
12,9
3,2
12,9
0
100

Para o grupo de professoras sem estresse, percebe-se que a frequência maior
é para a percepção de um excelente clima escolar (71 % dos sujeitos), em segundo
lugar , as percepções de clima escolar bom e ruim (12,9 % dos sujeitos), e por último
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a percepção mediana (3,2 % dos sujeitos). Cabe ressaltar que não houve frequência
para a percepção de um péssimo clima escolar.
Partindo da análise das duas tabelas anteriores, do grupo de professoras com
estresse e do grupo de professoras sem estresse e suas respectivas percepções
sobre o clima escolar, fazendo uma comparação proporcional entre os dois grupos,
percebe-se que o grupo de professoras sem estresse apresenta uma frequência
maior para uma percepção de excelente clima escolar (71 % dos sujeitos), enquanto
a quantidade de professoras com estresse com a mesma percepção é menor
(46,4% dos sujeitos).
Ao comparar proporcionalmente também os dois grupos de professoras com as
piores percepções de clima escolar, as percepções “ruim” e “péssimo”, percebe-se
que no grupo que tem estresse, a quantidade de professoras com percepções para
clima ruim é maior (25% dos sujeitos) e 7,1% dos sujeitos para percepção de um
clima péssimo, enquanto que no grupo de professoras sem estresse de pessoas que
tem essa percepção é menor (12,9 % dos sujeitos para percepção de um clima ruim
e nenhum para percepção de um clima péssimo).
Essa relação entre percepção do clima escolar e estresse, pode ser melhor
explicada se levarmos em consideração os fatores do ambiente ocupacional que
podem influenciar na ocorrência do estresse, é o que afirma Sisto e colaboradores
(2007, p.15) “fatores ambientais são importantes na explicação da interação entre
indivíduo e ambiente. Podem existir elementos no ambiente que atenuem ou
amplifiquem os efeitos dos estressores sobre o organismo.”
Para confirmar nossa análise, de que quanto mais se percebe positivamente o
clima escolar, menor o índice de estresse, ao mesmo tempo em que quanto mais se
percebe o clima escolar negativamente maior o índice de estresse, foi feita
correlação de Sperman entre N1 = fases de estresse e N2= percepção do clima
escolar, e chegou-se ao valor 0,341, o que indica uma correlação média positiva. Em
outras palavras, quanto mais o professor percebe o clima escolar como um ambiente
de trabalho desfavorável, mais se elevam seus níveis de estresse.
O resultado desta análise está de acordo com o que Sisto et al. (2007) afirmam
sobre estresse ocupacional: os autores mencionam em seus estudos que este tipo
de estresse está diretamente relacionado às respostas de ameaças físicas e
psicológicas que acontecem quando não se consegue atingir as demandas do
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cargo/função, pois não são encontrados recursos necessários do trabalhador para
enfrentar tais demandas. Os autores afirmam ainda que:

Nesse contexto, pode ser considerado como resultado de
características individuais do trabalhador, tais como estratégias de
enfrentamento ou traços de personalidade/comportamentais
relacionados com o ambiente de trabalho. Sob essa perspectiva,
considera-se que alguns ambientes de trabalho tendem a ser
estressantes para a maioria das pessoas que nele atuam, mas não
para todos (SISTO, et al, 2007, p. 20).

A quarta questão relaciona-se às variáveis do clima escolar apontadas em um
dos testes aplicados, investigadas neste estudo, a Escala de Vulnerabilidade ao
Estresse no Trabalho (EVENT), e os níveis do estresse, verificado através do outro
teste aplicado, o Inventário de Sintomas de Stress de Lipp (ISSL). Foi verificado
através do modelo de regressão logística que as variáveis mais impactantes na
ocorrência do estresse, em ordem de importância são: a P33= “Prazos para
realização de trabalhos” e a P35= “Responsabilidade excessiva”. Essas variáveis
foram classificadas neste estudo como normativas, de acordo com as teorias sobre
clima escolar. O resultado completo da relação de todas as variáveis encontra-se no
Apêndice D.
Sobre o excesso de responsabilidade Reinhold, (2007) destaca-o como um
fator de origem externa, relacionado ao ambiente de trabalho, e, se avaliado
negativamente pelos docentes, associado a outros fatores pode levá-los à Síndrome
de Burnout. A autora afirma que o professor tem excesso de responsabilidades, sem
apoio administrativo, e que não há um limite para as responsabilidades destes
profissionais. Pôde-se perceber que esse aspecto apontado pela literatura foi
confirmado neste estudo.
Ainda sobre responsabilidades excessivas, Benevides-Pereira (2010) ressalta
que os professores estão expostos a um aumento de tensão no exercício
ocupacional, devido à fragmentação da atividade docente, e ao aumento de
responsabilidades que lhes são exigidas, e que, muitas vezes eles não têm recursos
nem condições de responder adequadamente.
Um assunto muito discutido sobre a literatura relacionada a estresse de
professores é a quantidade de horas semanais trabalhadas, e sua relação com o
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estresse, por conseguinte, fizemos também comparação entre horas trabalhadas
semanais e fases do estresse, obtendo os seguintes resultados:
Tabela 9: Nível de estresse das professoras e horas semanais trabalhadas.

Sem Estresse
Fase de Alerta
Fase de Resistência
Fase de Quase exaustão
Fase de Exaustão
Total

Menor ou
igual a 20 h

Maior que 20h
menor que 40 h

F
8
0
4
0
0
12

F
18
0
13
0
2
33

%
66,7
0
33,3
0
0
100

%
54,5
0
39,4
0
6,1
100

e Maior que
40 h
F
5
0
4
0
5
14

%
35,7
0
28,6
0
35,7
100

Fazendo uma comparação proporcional entre os grupos, de acordo com as
horas semanais que trabalham e as fases do estresse em que se encontram,
percebe-se que o grupo de professoras que trabalham até 20h é o que apresenta
menos estresse. O grupo que trabalha entre 21h e 40h foi o que apresentou maior
frequência na fase de resistência. E o grupo que trabalha mais de 40h apresentou
maior frequência na fase de exaustão. Isso está de acordo com a literatura sobre
estresse de professores, no sentido de que a quantidade de horas trabalhadas
semanalmente influencia na incidência do estresse.
Na atualidade, segundo Levy et al. (2009), o professor tem múltiplas jornadas
de trabalho, pois em decorrência dos baixos salários, ele assume tarefas em mais
de uma instituição de ensino. Isso implica em desgastes com deslocamentos, mais
esforços de adaptação em ambientes diferentes, mais horas de trabalho na
presença de alunos, preparação prévia de atividades distintas, portanto, quanto mais
horas trabalhadas mais sujeitos ao estresse eles estão. Os autores também afirmam
que “há evidências suficientes para sustentar que a carga de trabalho está
diretamente associada aos altos índices de despersonalização do trabalhador,
evidenciando, assim, a presença da Síndrome de Burnout (LEVY, et al., 2009, p.41).
Passaremos a seguir a analisar o nível de ensino em que os professores
atuam (Educação Infantil, Fundamental I, Fundamental II e Ensino médio,)
comparando-os aos índices de estresse.
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Tabela 10: Nível de estresse das professoras e nível de ensino em que atuam .

Sem Estresse
Fase de Alerta
Fase de Resistência
Fase de Quase
exaustão
Fase de Exaustão
Total

Ensino
Médio

Ed. Infantil

Fundamental I

Fundamental II

F
10
0
8

%
55,6
0
44,4

F
13
0
5

%
65,0
0
25

F
4
0
4

%
36,4
0
36,4

F
4
0
4

%
40
0
40

0

0

0

0

0

0

0

0

0
18

0
100

2
20

10
100

3
11

27,3
100

2
10

20
100

Comparando-se proporcionalmente os grupos de professoras, o grupo que
apresenta menos estresse é o de professoras do Ensino Fundamental I. O grupo
que apresenta maior frequência na fase de resistência, é o das professoras da
Educação Infantil, e o grupo que apresenta maior frequência na fase de exaustão é
o grupo de professoras do Ensino Fundamental II.
Esta questão relacionada ao nível de ensino em que o professor atua e os
índices de estresse é melhor explicada por Levy et al. (2009), ao afirmarem que
professores do ensino fundamental da rede pública de ensino, estão mais propensos
à Síndrome de Burnout, pois lidam com alunos que estão na pré-adolescência e
adolescência, pressupondo demandas comportamentais distintas. Neste caso o
grupo que apresentou maior frequência na fase de exaustão, que é considerada a
pior fase do estresse, foi o grupo de professoras que atuam no Ensino Fundamental
II, as quais lidam com alunos adolescentes com idades aproximadamente entre 11 e
15 anos de idade.
Algumas pesquisas apontam intensa afetividade e instabilidade de humor no
início da adolescência. As dramáticas mudanças físicas têm consequências
psicológicas para o adolescente; eles ficam muito mais preocupados com a
aparência física do que com outros aspectos de si mesmos (PAPALIA et al., 2010).
Todas essas instabilidades podem refletir no relacionamento do professor com o
aluno de forma negativa, podendo contribuir para aumentar os níveis de estresse do
professor.
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Cabe resaltar que a adolescência é uma continuidade das idades anteriores,
então as famílias que passam por conflitos com seus filhos adolescentes, talvez já
tenham passado por dificuldades semelhantes em etapas anteriores, mas há de se
convir que todas as mudanças físicas e psicológicas sofridas pelo adolescente
repercutirão sobre as relações nos contextos dos quais ele participa (OLIVA, 2004).
O começo do último segmento da educação obrigatória, ou seja, o nível
Fundamental II, coincide com todas as mudanças relatadas anteriormente, com isso
frequentemente é atribuída ao adolescente a responsabilidade pelo fracasso escolar.
Conflitos com os pais, transtornos emocionais e desenganos amorosos são
considerados como perturbadores da motivação do adolescente em relação à
escola; ao mesmo tempo o sistema educacional não se mostra capaz de se ajustar
às novas características desse período (OLIVA,2004).
Sobre as professoras que atuam na Educação Infantil, cujo resultado apontou
ser o grupo que apresenta maior índice de estresse na fase de resistência, (fase em
que o organismo está em constante esforço ao lidar com os estressores), Meleiro
(2007) aponta as inúmeras dificuldades encontradas pelos professores que lidam
com as crianças dessa faixa etária, de 3 a 5 anos, que são crianças que necessitam
de muita atenção e os pais depositam no professor a responsabilidade em dar conta
do filho peralta. Ainda nessa faixa etária é comum surgirem algumas doenças
contagiosas como gripes, sarampo, meningite, escabiose, além de quedas e de
agressões de outras crianças, fatores que levam a um desgaste físico e emocional
do professor, diminuindo assim seu prazer para com o trabalho.
Pôde-se perceber que cada nível de ensino tem suas particularidades,
principalmente pelas diferentes faixas etárias dos alunos com os quais os
professores lidam diariamente.
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8. CONCLUSÕES.

Com as novas concepções de ensino aprendizagem pautadas na interação
entre o aluno, professor e o saber, e acima de tudo com as reformas curriculares
que compõe atualmente o cenário educacional, a profissão docente merece
destaque, pois nos encontramos numa nova estrutura social onde as demandas e
cobranças muitas vezes estão para além do que o professor consegue atingir.
Existem muitos projetos e programas educacionais voltados para a
aprendizagem do aluno, para a saúde do aluno, para a família do aluno, custeados
por redes municipais ou até mesmo criados pela própria escola, para que vários
problemas sejam evitados, como a indisciplina, a evasão escolar, dentre outros,
tentando garantir assim um ensino de qualidade. No entanto pouco se escuta falar
em programas voltados para o professor, um profissional que está diretamente
relacionado à aprendizagem do aluno e ao ensino de forma geral.
Parece não haver um consenso de que o absenteísmo docente ou as faltas ao
trabalho através de atestados médicos seja um sinal de alerta de que algo não vai
bem com essa profissão, principalmente quando ela ocorre na rede pública de
ensino, que sabemos possuir muito menos recursos do que a rede particular.
Motivar o professor e dar condições mínimas de trabalho, como por exemplo
ambiente físico adequado, gestão colaborativa, trabalho em equipe, planos de
cargos e salários adequados, seria o ideal para que ele desempenhasse seu
trabalho com prazer, e, consequentemente, favorecer a aprendizagem do aluno.
Neste estudo buscamos levantar dados a respeito dos níveis de estresse de
professores da rede pública e sua relação com a percepção do clima escolar,
fazendo um estudo de caso, com o objetivo de levantar subsídios para políticas
públicas, de modo a favorecer o ambiente escolar, envolvendo-o num bom clima
escolar, evitando se assim o estresse e a síndrome de burnout em professores.
Em relação às hipóteses levantadas neste estudo, elas foram confirmadas
parcialmente. A primeira hipótese seria a de que a maioria das professoras estivesse
na fase de quase exaustão do estresse e, no entanto, o estudo mostrou que a fase
que apresentou maior frequência foi a de resistência. Se considerarmos que a fase
de quase exaustão é uma fase em que o organismo já fica vulnerável a algumas
doenças como hipertensão, doenças do aparelho digestivo, diabetes, dentre outras,
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provavelmente os docentes que porventura se encontravam nessa fase não
participaram do estudo devido às frequentes faltas ao trabalho. Esse é um assunto
que merece uma investigação posterior.
A segunda hipótese, a de que os professores mais acometidos pela pior fase
do estresse, ou seja, a fase de exaustão, seriam os professores entre 21 e 31 anos
de idade, pôde ser confirmada, e corroborou com as informações da literatura sobre
estresse e ingresso no mundo do trabalho. Os docentes mais jovens, além de não
possuírem a experiência para lidar com as adversidades que ocorrem no ambiente
escolar, estão cheios de expectativas positivas que muitas vezes não condizem com
a realidade no cotidiano da profissão docente, gerando frustração e desânimo,
fatores que podem levar ao estresse.
Sobre a relação de um clima escolar desfavorável como facilitador do estresse,
a terceira hipótese pôde ser confirmada, pois foi constatado através da correlação
de Sperman de que há uma relação diretamente proporcional entre essa percepção
e o aumento dos níveis de estresse. Os fatores do ambiente colaboram para a
incidência do estresse na medida em que esses fatores são interpretados por cada
sujeito como algo penoso, desagradável e indesejável, gerando desconforto
emocional.
A quarta hipótese, a de que as variáveis do clima escolar que são mais
facilitadoras para a ocorrência do estresse seriam as variáveis relacionais, não foi
confirmada. As variáveis normativas foram as mais impactantes no aumento dos
níveis de estresse no grupo observado. Por conseguinte entende-se que o
desconforto está muito mais relacionado ao cumprimento das normas e regras
dentro da instituição, considerando as diferenças que em cada unidade escolar
realiza essa cobrança, do que na qualidade dos relacionamentos interpessoais.
Portanto entende-se que neste contexto estudado, investir na melhor qualidade
dessas variáveis normativas, possibilitaria o desenvolvimento de um clima escolar
ainda melhor, podendo até mesmo trazer como consequência a redução dos índices
de estresse.
Considerando que 47,5% das professoras têm estresse nesta instituição
estudada, ressaltamos que este resultado é preocupante, pois trata-se da metade da
população estudada. No entanto ao analisarmos os resultados referentes à
percepção do clima escolar, 59% das professoras consideram excelente o clima
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escolar na instituição, enquanto que somente 3,4% das professoras consideram
péssimo o clima escolar.
Ficou comprovado estatisticamente que quanto mais as professoras percebem
o clima escolar como um ambiente desfavorável, mais se elevam os níveis de
estresse, confirmando que há uma correlação direta entre as variáveis. Mas o fato
que chama a atenção, é a grande quantidade de professoras que consideram o
clima escolar como excelente.
A literatura aponta que o estresse é causado por uma variedade de fatores
externos e internos, portanto é prudente afirmar que talvez algumas professoras
possam estar passando por estresse causado por outros fatores que não seja o
trabalho, pois é possível que problemas pessoais ou familiares aumentem os níveis
de estresse. Contudo há de se preocupar com a prevenção e manutenção do
estresse do professor, pois dessa forma o professor encontrará alternativas de
amenizar o estresse, independente de sua causa, e assim favorecer que haja um
bom clima escolar, tornando seu trabalho mais eficaz e com melhores resultados em
relação à aprendizagem do aluno.
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QUESTIONÁRIO
Caro(a) Professor(a),
Solicito o obséquio de responder às perguntas abaixo, com a finalidade de complementar
outros dados relacionados à pesquisa que realizo sobre estresse de professores. Antecipadamente
agradeço por sua participação.
Cordiais Saudações
Sandra Viana dos Reis da Boa Morte – psicóloga CRP 05\30269

Nome:___________________________________________________________________

1) Preencha a tabela abaixo:
Nome das escolas em
que atua

Turno

Há quanto tempo
atua
em
cada
escola

Disciplina
que
ministra e série

Vínculo
(efetivo,
contrato, outros)

2) Quantidade total de horas semanais de trabalho dentro da(s) UE(s):__________________________________
3) Nº total de turmas em que atua: ______________________________________________________________
4)Você trabalha com turma(s) que tem número elevado de alunos ? ( ) Sim
5) Estado Civil: ( ) Solteiro(a) ( ) Casado(a)

( ) Não

( )Divorciado(a) ( ) Viúvo(a) ( )Relação Estável

6) Tem filhos?( )Não ( )Sim Quantos___________________________________________________________
7) Titulação mais alta e ano de obtenção:_________________________________________________________
8) Tempo de exercício do Magistério:____________________________________________________________
9)

Quantas

horas

semanais

você

gasta,

fora

da

escola,

para

preparar

o

seu

trabalho

docente?___________________________________________________________________________________
10) Reside perto da(s) UE(s) em que trabalha? _____________________________________________________
11) Tempo de deslocamento gasto para chegar na(s) UE(s):___________________________________________
12) Meio de transporte utilizado para chegar na(s) UE(s):____________________________________________
13) Exerce outra profissão que não seja a docência? (

)Não (

)Sim. Qual? Quantidade de horas

semanais?__________________________________________________________________________________
14)

Atividades

de

lazer

que

exerce

nos

momentos

de

folga:

__________________________________________________________________________________________
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecimento
Você está sendo convidado (a) a participar de um estudo sobre stress de professores da rede
pública de ensino. Antecipadamente agradeço por sua participação neste estudo, que acredito
poderá trazer contribuições para um melhor entendimento sobre o estresse de professores.
O estudo terá as seguintes etapas:
a) Aplicação do questionário elaborado pela pesquisadora – Você responderá perguntas
abertas e fechadas, tendo em vista a caracterização dos sujeitos (tempo de trabalho como
docente, quantidade de escolas em que atua, dentre outras questões).
b) Aplicação do Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de LIPP (ISSL) - Você preencherá
as alternativas sobre sintomas físicos e psicológicos do stress.
c) Aplicação da Escala de Vulnerabilidade ao Estresse no Trabalho (EVENT) - Você preencherá
as alternativas sobre condições do ambiente de trabalho que podem interferir no stress.
Os direitos e as condições que lhe foram assegurados estão a seguir relacionados:
1. Garantia de que se tiver algum desconforto físico ou emocional durante a realização da
aplicação dos instrumentos, esta será interrompida.
2. Garantia de receber resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento de qualquer dúvida a
respeito de procedimentos, riscos, benefícios e de outras situações relacionadas à pesquisa.
3. Liberdade de retirar o seu consentimento a qualquer momento, sem que isso traga prejuízo.
4. Será mantido o caráter confidencial das informações relacionadas a sua privacidade, e você
não será identificado.
5. Será prestada informação atualizada durante o estudo, ainda que esta possa afetar a sua
vontade em participar.
6. Todo o procedimento utilizado na pesquisa não acarretará prejuízo algum para você.
Declaro, que concordo inteiramente com as condições que me foram apresentadas e autorizo a
análise dos dados coletados (sem minha identificação), e a publicação dos resultados obtidos ,
em qualquer meio de divulgação.
Nome do Participante:___________________________________________________
Assinatura do Participante:___________________________ Data:____/____/______
Pesquisadora Responsável: Sandra Viana dos Reis da Boa Morte – psicóloga CRP 05/30269

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, Centro de Ciência do Homem.
Endereço: Av. Alberto Lamego 2000 – Parque Califórnia, Campos dos Goytacazes – RJ - Brasil, 28013-602.
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Caracterização dos sujeitos

Perfil das professoras estudadas
Vínculo
Efetivo
Contrato
Total

Com estresse
F
%
11
39,3
17
60,7
28
100

Total de turmas
Até 4 turmas
De 5 a 8 turmas
Mais de 8 turmas
Total

17
6
5
28

Turmas com número elevado de alunos
Sim
Não
Total

20
8
28

Estado Civil
Solteiro(a)
Relação estável
Casado(a)
Divorciado(a)
Viúvo(a)
Total

6
0
18
3
1
28

Tem filhos?
Não possui
Um filho
Dois filhos
Três ou mais
Total

60,7
21,4
17,8
100

Sem estresse
F
%
10
32,3
21
67,7
31
100

23
6
2
31

74,1
19,3
6,4
100

15
16
31

48,4
51,6
100

21
0
64,3
10,7
3,6
100

6
1
21
2
1
31

19,3
3,2
67,7
6,4
3,2
100

10
3
15
0
28

35,7
10,7
53,6
0
100

9
6
12
4
31

29
19,35
38,7
12,9
100

Tempo de magistério
Até 10 anos
11 a 20 anos
21 a 30 anos
31 a 40 anos
Mais de 40 anos
Total

7
5
11
5
0
28

25
17,8
39,3
17,8
0
100

6
13
8
3
1
31

Horas semanais para preparação do trabalho
Até 5 hs
Entre 6 e 10 hs
Entre 11 e 15 hs
Mais de 15 hs
Total

7
13
2
6
28

25
46,4
7,1
21,4
100

13
12
3
3
31

41,9
38,7
9,6
9,6
100

Reside Perto da escola?
Sim
Não
Total

19
9
28

67,8
32,1
100

21
10
31

67,7
32,2
100

71,4
28,6
100

19,3
41,9
25,8
9,7
3,2
100
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Tempo de deslocamento até a escola
0 a 15 mim
16 a 30 mim
Mais que 30 mim
Total

9
13
6
28

32,1
46,4
21,4
100

10
12
9
31

Meio de transporte utilizado
Público
Privado
A pé
Total

7
15
6
28

25
53,6
21,4
100

15
13
3
31

48
41,9
9,7
100

Exerce outra profissão?
Sim
Não
Total

27
1
28

96,4
3,6
100

28
3
31

90,3
9,7
100

Atividades de lazer
Não possui
Atividade Física
Passeios
Atividades individuais
Total

4
4
12
8
28

14,3
14,3
42, 8
28,5
100

0
5
21
5
31

0
16,7
67,7
16,1
100

32,2
38,7
29
100
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Gráfico 1: Nível de estresse das professoras.
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Gráfico 2: Nível de estresse das professoras entre 21 e
31 anos de idade.
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Gráfico 3: Nível de estresse das professoras entre 32 e
41 anos de idade.
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Gráfico 4: Nível de estresse das professoras entre 42
e 51 anos de idade.
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Gráfico 5 Nível de estresse das professoras acima de
51 anos de idade.
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Gráfico 6: Percepção das professoras com estresse sobre
o clima escolar.
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Gráfico 7: Percepção das professoras sem estresse sobre
o clima escolar.
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Gráfico 8: Nível de estresse das professoras e horas semanais
trabalhadas.
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Gráfico 9: Nível de estresse das professoras e nível de ensino em que

atuam
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Resultado do tratamento estatístico de Regressão Logística sobre as variáveis
do clima escolar impactantes no estresse dos professores
Numeração
das variáveis
na
escala
avaliada
(EVENT)

Relação das variáveis do clima escolar impactantes
sobre o estresse do professor apresentadas em ordem
decrescente de importância

Resultados
obtidos

P_33

Prazos para realização de trabalhos

0,038

P_35

Responsabilidade excessiva

0,039

P_37

Salários Atrasados

0,055

P_16

Falta de solidariedade

0,112

P_19

Impossibilidade de dialogar com a chefia

0,127

P_39

Atender a muitas pessoas de uma só vez

0,154

P_28

Necessidade de ajudar colegas a fazer o serviço deles

0,158

P_26

Não saber quem manda realmente no meu trabalho

0,233

P_18

Função pouco conhecida

0,238

P_31

Perspectiva de ascensão vinculada a ideia de transferência

0,27

P_27

Não ser valorizado

0,278

P_22

Mudança no status financeiro

0,3

P_20

Licença de Saúde recorrente de colegas

0,309

P_15

Falta de planos de cargos e salários

0,415

P_3

Ambiente Físico Inadequado

0,432

P_10

Problemas com a iluminação do ambiente

0,432

P_11

Expectativa excessiva da chefia

0,444

P_1

Acumulo de funções

0,466

P_12

Faço trabalhos que não pertencem a minha função

0,48

P_2

Acúmulo de trabalho

0,506

P_24

Muita responsabilidade no trabalho diário

0,514

P_14

Falta de perspectiva profissional

0,519

P_34

Ritmo acelerado de trabalho

0,522

P_40

Tom autoritário dos meus superiores

0,542

P_4

Ter autoridade rejeitada pelos iguais ou superiores

0,567

P_17

Fazer o trabalho do outro

0,653

P_9

Equipamento precário

0,661

P_6

Dificuldades pessoais com o chefe

0,666

P_7

Dobrar jornadas

0,722

P_23

Mudanças de chefia

0,733

P_29

Novas obrigações

0,733

P_8

Doença ou acidente pessoal

0,768

P_32
P_30

Pouca cooperação da equipe para trabalhos que deveriam ser0,785
feitos em conjunto
0,823
O meu erro afeta o trabalho dos outros

P_36

Salário inadequado para a função

0,849

P_38

Ter mais obrigações que os demais colegas

0,849

P_21

Mudanças nas horas de trabalho

0,882

P_13

Falta de oportunidade de progresso no meu trabalho

0,91

P_25

Não saber como sou avaliado

0,968

P_5

Chefes despreparados

1
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RESOLUÇÃO CFP N.º 002/2003

Define e regulamenta o uso, a elaboração e
a comercialização de testes psicológicos e
revoga a Resolução CFP n° 025/2001.

O CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, no uso das atribuições legais e
regimentais que lhe são conferidas pela Lei nº 5.766, de 20 de dezembro de 1971 ,e
CONSIDERANDO o disposto no § 1o do Art. 13 da Lei no 4.119/62, que
restringe ao psicólogo o uso de métodos e técnicas psicológicas;
CONSIDERANDO a necessidade de aprimorar os instrumentos e
procedimentos técnicos de trabalho dos psicólogos e de revisão periódica das
condições dos métodos e técnicas utilizados na avaliação psicológica, com o
objetivo de garantir serviços com qualidade técnica e ética à população usuária
desses serviços;
CONSIDERANDO a demanda social e a necessidade de construir um sistema
contínuo de avaliação dos testes psicológicos, adequado à dinâmica da comunidade
científica e profissional, que vem disponibilizando com freqüência novos
instrumentos dessa natureza aos psicólogos;
CONSIDERANDO as deliberações do IV Congresso Nacional de Psicologia
acerca do tratamento a ser dispensado aos testes psicológicos;
CONSIDERANDO as propostas encaminhadas por psicólogos, delegados das
diversas regiões, que participaram do I Fórum Nacional de Avaliação Psicológica,
realizado em dezembro de 2000;
CONSIDERANDO a necessidade de agilizar e de tornar público o processo
de avaliação desses instrumentos;
CONSIDERANDO a função social dos Conselhos de Psicologia em buscar a
qualidade técnica e ética dos produtos e serviços profissionais do psicólogo;

CONSIDERANDO a necessidade de divulgação prévia aos psicólogos dos
requisitos mínimos que devem ter os testes psicológicos, conforme disposto no
Anexo I da presente Resolução;
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CONSIDERANDO que a divulgação dos requisitos mínimos proporcionará as
condições para a adoção de providencias imediatas para a qualificação dos testes;
CONSIDERANDO a deliberação da Assembléia das Políticas Administrativas
e Financeiras em reunião realizada no dia 14 de dezembro de 2002 e
CONSIDERANDO decisão deste Plenário no dia 16 de março de 2003,

RESOLVE:
Art. 1º - Os Testes Psicológicos são instrumentos de avaliação ou
mensuração de características psicológicas, constituindo-se um método ou uma
técnica de uso privativo do psicólogo, em decorrência do que dispõe o § 1 o do Art. 13
da Lei no 4.119/62.
Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput deste artigo, os testes
psicológicos são procedimentos sistemáticos de observação e registro de amostras
de comportamentos e respostas de indivíduos com o objetivo de descrever e/ou
mensurar características e processos psicológicos, compreendidos tradicionalmente
nas áreas emoção/afeto, cognição/inteligência, motivação, personalidade,
psicomotricidade, atenção, memória, percepção, dentre outras, nas suas mais
diversas formas de expressão, segundo padrões definidos pela construção dos
instrumentos.
Art. 2º - Os documentos a seguir são referências para a definição dos
conceitos, princípios e procedimentos, bem como o detalhamento dos requisitos
estabelecidos nesta Resolução:
I - International Test Commission (2000). ITC Guidelines on Adapting Tests.
International
Test
Commission.
Disponível
On-line
em:
http://www.intestcom.org.
II - American Educational Research Association, American Psychological
Association & National Council on Measurement in Education (1999).
Standards for Educational and Psychological Testing. New York: American
Educational Research Association.
III - Canadian Psychological Association (1996). Guidelines for Educational
and Psychological Testing. Ontário, CA: CPA. Disponível On-Line em:
http://www.cpa.ca/guide9.html

Art. 3o - Os requisitos mínimos que os instrumentos devem possuir para
serem reconhecidos como testes psicológicos e possam ser utilizados pelos
profissionais da psicologia são os previstos nesta Resolução.
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Art. 4o - Para efeito do disposto no artigo anterior, são requisitos mínimos e
obrigatórios para os instrumentos de avaliação psicológica que utilizam questões de
múltipla escolha e outros similares, tais como "acerto e erro", "inventários" e
"escalas":
I - apresentação da fundamentação teórica do instrumento, com especial
ênfase na definição do construto, sendo o instrumento descrito em seu aspecto
constitutivo e operacional, incluindo a definição dos seus possíveis propósitos e os
contextos principais para os quais ele foi desenvolvido;
II - apresentação de evidências empíricas de validade e precisão das
interpretações propostas para os escores do teste, justificando os procedimentos
específicos adotados na investigação;
III - apresentação de dados empíricos sobre as propriedades psicométricas
dos itens do instrumento;
IV - apresentação do sistema de correção e interpretação dos escores,
explicitando a lógica que fundamenta o procedimento, em função do sistema de
interpretação adotado, que pode ser:
a) referenciada à norma, devendo, nesse caso, relatar as características da
amostra de padronização de maneira clara e exaustiva, preferencialmente
comparando com estimativas nacionais, possibilitando o julgamento do
nível de representatividade do grupo de referência usado para a
transformação dos escores.
b) diferente da interpretação referenciada à norma, devendo, nesse caso,
explicar o embasamento teórico e justificar a lógica do procedimento de
interpretação utilizado.
V - apresentação clara dos procedimentos de aplicação e correção, bem
como as condições nas quais o teste deve ser aplicado, para que haja a garantia da
uniformidade dos procedimentos envolvidos na sua aplicação ;
VI - compilação das informações indicadas acima, bem como outras que
forem importantes, em um manual contendo, pelo menos, informações sobre:
a) o aspecto técnico-científico, relatando a fundamentação e os estudos
empíricos sobre o instrumento;
b) o aspecto prático, explicando a aplicação, correção e interpretação dos
resultados do teste ;
c) a literatura científica relacionada ao instrumento, indicando os meios para
a sua obtenção.
Art. 5º - São requisitos mínimos obrigatórios para os instrumentos de
avaliação psicológica classificados como "testes projetivos":

90

I - apresentação da fundamentação teórica do instrumento com especial
ênfase na definição do construto a ser avaliado e dos possíveis propósitos do
instrumento e os contextos principais para os quais ele foi desenvolvido;
II - apresentação de evidências empíricas de validade e precisão das
interpretações propostas para os escores do teste, com justificativas para os
procedimentos específicos adotados na investigação, com especial ênfase na
precisão de avaliadores, quando o processo de correção for complexo;
III - apresentação do sistema de correção e interpretação dos escores,
explicitando a lógica que fundamenta o procedimento, em função do sistema de
interpretação adotado, que pode ser:
a) referenciada à norma, devendo , nesse caso , relatar as características da
amostra de padronização de maneira clara e exaustiva, preferencialmente
comparando com estimativas nacionais, possibilitando o julgamento do
nível de representatividade do grupo de referência usado para a
transformação dos escores;
b) diferente da interpretação referenciada à norma, devendo , nesse caso ,
explicar o embasamento teórico e justificar a lógica do procedimento de
interpretação utilizado;
IV - apresentação clara dos procedimentos de aplicação e correção e das
condições nas quais o teste deve ser aplicado para garantir a uniformidade dos
procedimentos envolvidos na sua aplicação;
V - compilação das informações indicadas acima, bem como outras que forem
importantes, em um manual contendo, pelo menos, informações sobre:
a) o aspecto técnico-científico, relatando a fundamentação e os estudos
empíricos sobre o instrumento;
b) o aspecto prático, explicando a aplicação, correção e interpretação dos
resultados do teste e
c) a literatura científica relacionada ao instrumento, indicando os meios para
a sua obtenção .
Art. 6º - Os requisitos mínimos obrigatórios são aqueles contidos no Anexo I
desta Resolução, Formulário de Avaliação da Qualidade de Testes Psicológicos.
Parágrafo Único – O Anexo que trata o caput deste Artigo é parte integrante
desta Resolução.

Art. 7o - Também estão sujeitos aos requisitos estabelecidos na presente
Resolução os testes estrangeiros de qualquer natureza, traduzidos para o
português, que devem ser adequados a partir de estudos realizados com amostras
brasileiras, considerando a relação de contingência entre as evidências de validade,
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precisão e dados normativos com o ambiente cultural onde foram realizados os
estudos para sua elaboração.
Parágrafo Único - Os requerentes, autores, editores, laboratórios e
responsáveis técnicos de testes psicológicos, comercializados ou não, poderão
encaminhar os mesmos ao CFP a qualquer tempo, protocolando requerimento
dirigido ao presidente do CFP, acompanhado de 2 (dois) exemplares completos do
instrumento.
Art. 80 – O CFP manterá uma Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica
integrada por psicólogos convidados, de reconhecido saber em testes psicológicos,
com o objetivo de analisar e emitir parecer sobre os testes psicológicos
encaminhados ao CFP, com base nos parâmetros definidos nesta Resolução, bem
como apresentar sugestões para o aprimoramento dos procedimentos e critérios
envolvidos nessa tarefa, subsidiando as decisões do Plenário a respeito da matéria.
§ 10 – A Comissão de que trata o caput deste artigo, nomeada Comissão
Consultiva em Avaliação Psicológica, será composta por, no mínimo, 4 (quatro)
membros, podendo valer-se da colaboração de pareceristas Ad hoc.
§ 20 – Os pareceristas Ad hoc serão psicólogos convidados pelo CFP,
escolhidos por notório saber na área.
§ 3º - O trabalho da Comissão e dos pareceristas Ad hoc não será
remunerado, e não representará vínculo empregatício com o CFP.
Art. 90 – Os testes recebidos terão tramitação interna de acordo com as
seguintes etapas, cujo procedimento se descreve:
I–

Recepção;

II –

Análise;

III –

Avaliação;

IV –

Comunicação da avaliação aos requerentes, com prazo para recurso;

V–

Análise de recurso;

VI –

Avaliação Final .

§ 10 – A recepção consiste no protocolo de recebimento, inclusão no banco
de dados e encaminhamento para análise.
§ 20 – A análise é feita com a verificação técnica do cumprimento das
condições mínimas contidas no Anexo I desta Resolução, realizada inicialmente
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pelos pareceristas Ad hoc e posteriormente, pela Comissão Consultiva em Avaliação
Psicológica, resultando em um parecer a ser enviado para decisão da Plenária do
CFP.
§ 30 – A avaliação poderá ser favorável quando, por decisão do Plenário do
CFP, o teste é considerado em condições de uso , ou desfavorável quando, por
decisão do Plenário do CFP, a análise indica que o teste não apresenta as
condições mínimas para uso. Nesse caso, o Parecer deverá apresentar as razões,
bem como as orientações para que o problema seja sanado.
§ 4º - A comunicação de avaliação ocorre quando do recebimento desta pelo
requerente, podendo o mesmo apresentar recurso no prazo de 30 dias, previsto no
Art. 12 inciso IV desta Resolução, a contar da data que consta no Aviso de
Recebimento (AR).
§ 5º - A análise do recurso à avaliação desfavorável, realizada pela Comissão
Consultiva em Avaliação Psicológica, ocorre quando do recebimento do recurso do
requerente.
§ 60 – A avaliação final desfavorável ocorre quando, mediante análise, a
avaliação desfavorável prevalece diante da resposta de que trata o parágrafo
anterior, ou quando esta resposta não for apresentada no prazo estabelecido nesta
resolução, caso em que o teste será considerado sem condições de uso.

Art. 10 - Será considerado teste psicológico em condições de uso, seja ele
comercializado ou disponibilizado por outros meios, aquele que, após receber
Parecer da Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica, for aprovado pelo CFP.
Parágrafo único– Para o disposto no caput deste artigo, o Conselho Federal
de Psicologia considerará os parâmetros de construção e princípios reconhecidos
pela comunidade científica, especialmente os desenvolvidos pela Psicometria.

Art. 11 – As condições de uso dos instrumentos devem ser consideradas
apenas para os contextos e propósitos para os quais os estudos empíricos
indicaram resultados favoráveis.
Parágrafo Único – A consideração da informação referida no caput deste
artigo é parte fundamental do processo de avaliação psicológica, especialmente na
escolha do teste mais adequado a cada propósito e será de responsabilidade do
psicólogo que utilizar o instrumento.

Art. 12 – Os prazos para cada etapa descrita no Art. 9º desta Resolução são
de até:
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I–

30 (trinta) dias, a partir da data de recebimento do teste psicológico
pelo CFP, para os procedimentos de recepção e encaminhamento à
Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica ou parecerista Ad hoc
por esta indicado;

II –

60 (sessenta) dias, a partir do recebimento do teste para análise, para
emissão de parecer pelo parecerista Ad hoc;

III –

30 (trinta) dias, a partir do recebimento do parecer, para emissão do
parecer pela Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica;

IV – 30 (trinta) dias, a partir da notificação, para apresentação de recurso
pelo responsável técnico pelo teste psicológico;
V–

30 (trinta) dias, a partir do recebimento, para análise e parecer da
Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica ao recurso do
requerente.

§ 10 – Caso haja desacordo entre o parecer do parecerista Ad hoc e o da
Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica, o instrumento será enviado para
outro parecerista Ad hoc, que terá o prazo de até 40 (quarenta) dias para emissão
de novo parecer.
§ 20 – Em quaisquer dos casos, o Plenário do CFP apreciará o parecer da
Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica na sessão subsequente à data do
seu recebimento.
§ 3º - Os prazos previstos no caput deste artigo serão calculados em dias
úteis, seguindo a rotina de funcionamento do Conselho Federal de Psicologia.

Art. 13 – Os testes com avaliação final desfavorável por não atenderem às
condições mínimas poderão, após revisados, ser reapresentados a qualquer tempo
e seguirão o trâmite normal como disposto no artigo 90 desta Resolução.

Art. 14 - Os dados empíricos das propriedades de um teste psicológico
devem ser revisados periodicamente, não podendo o intervalo entre um estudo
e outro ultrapassar: 10 (dez) anos, para os dados referentes à padronização , e
20 (vinte) anos, para os dados referentes a validade e precisão.
§ 1o - Não sendo apresentada a revisão no prazo estabelecido no caput
deste artigo, o teste psicológico perderá a condição de uso e será excluído da
relação de testes em condições de comercialização e uso.

94

§ 2o - O estudo de revisão deve concluir:
I - se houve alteração na validade dos instrumentos requerendo mudanças
substanciais no mesmo;
II - se houve alteração nos dados empíricos requerendo revisões menores
ligadas às interpretações dos escores ou indicadores como, por exemplo, alterações
de expectativas normativas, ou
III - se não houve mudanças substanciais e os dados antigos continuam
sendo aplicáveis.
§ 3o - Caso haja necessidade de mudança substancial no instrumento, a
versão antiga não poderá ser utilizada pelos psicólogos até que se estabeleçam as
propriedades mínimas definidas nesta Resolução.
§ 4o - Caso haja necessidade de mudanças menores, ou não haja
necessidade de mudança, uma nova publicação do manual ou um anexo ao manual
original deve ser preparada pelo psicólogo responsável técnico pela edição do
mesmo, relatando este estudo de revisão, fornecendo os novos dados, as
conclusões e as alterações produzidas.
§ 5o - Os resultados da revisão deverão ser apresentados ao Conselho
Federal de Psicologia pelos autores, psicólogos responsáveis técnicos ou editoras
de testes psicológicos, no prazo estabelecido no caput deste artigo.

Art. 15 - A responsabilidade pela revisão periódica dos testes será do autor,
do psicólogo responsável técnico pela edição e da Editora, que responderão
individual e solidariamente em caso de desrespeito à Lei e ao disposto nesta
Resolução, no âmbito de suas respectivas competências e responsabilidades.
§ 1o - A revisão dos testes psicológicos deverá ser realizada por
pesquisadores ou laboratórios de pesquisa, com competência comprovada na área
da Psicometria, que deverão publicar os estudos nos veículos de comunicação
científica disponíveis.
§ 2o - Autores e editores poderão utilizar a compilação de diversos estudos
para consubstanciar um estudo de revisão de um determinado teste, desde que
incluam os aspectos fundamentais e críticos do instrumento, notadamente as
evidências de validade, precisão e expectativas normativas.
§ 3o - O CFP manterá relação de testes em condições de uso em função da
análise da documentação apresentada.
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Art. 16 - Será considerada falta ética, conforme disposto na alínea c do Art. 1 º
e na alínea m do Art. 2º do Código de Ética Profissional do Psicólogo, a utilização de
testes psicológicos que não constam na relação de testes aprovados pelo CFP,
salvo os casos de pesquisa.
Parágrafo Único - O psicólogo que utiliza testes psicológicos como
instrumento de trabalho, além do disposto no caput deste artigo, deve observar as
informações contidas nos respectivos manuais e buscar informações adicionais para
maior qualificação no aspecto técnico operacional do uso do instrumento, sobre a
fundamentação teórica referente ao construto avaliado, sobre pesquisas recentes
realizadas com o teste, além de conhecimentos de Psicometria e Estatística.

Art. 17 – O CFP disponibilizará, em seus veículos de comunicação,
informações atualizadas sobre as etapas de cada teste psicológico em análise e a
relação de testes aprovados com inclusão e/ou exclusão de instrumentos em função
do cumprimento ou não do que dispõe esta Resolução, especialmente por meio de
divulgação na página www.pol.org.br, na rede mundial de comunicação (internet).

Art. 18 - Todos os testes psicológicos estão sujeitos ao disposto nesta
Resolução e deverão:
I-

ter um psicólogo responsável técnico, que cuidará do cumprimento
desta Resolução;

II -

estar aprovado pelo Conselho Federal de Psicologia;

III -

ter sua comercialização e seu uso restrito a psicólogos regularmente
inscritos em Conselho Regional de Psicologia.

§ 1o - Os manuais de testes psicológicos devem conter a informação, com
destaque, que sua comercialização e seu uso são restritos a psicólogos
regularmente inscritos em Conselho Regional de Psicologia, citando como
fundamento jurídico o § 1o do Art. 13 da Lei no 4.119/62 e esta Resolução.
§ 2o - Na comercialização de testes psicológicos, as editoras , por meio de
seus responsáveis técnicos , manterão procedimento de controle onde conste o
nome do psicólogo que os adquiriu, o seu número de inscrição no CRP e o(s)
número(s) de série dos testes adquiridos.
§ 3o – Para efeito do disposto nos parágrafos anteriores deste artigo,
considera-se manual toda publicação, de qualquer natureza, que contenha as
informações especificadas nos incisos VI do artigo 40 e V do artigo 50.
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Art. 19 - Os Conselhos Regionais de Psicologia adotarão as providências
para o cumprimento desta Resolução, em suas respectivas jurisdições, procedendo
à orientação, à fiscalização e ao julgamento, podendo:
I-

notificar o autor ou o psicólogo responsável técnico a respeito de
irregularidade, dando prazo para regularização;

II -

apreender lote de testes psicológicos não autorizados para o uso;

III -

representar contra profissional ou pessoa jurídica por falta disciplinar;

IV -

dar conhecimento
irregularidades.

às

autoridades

competentes

de

possíveis

§ 1o - Os Conselhos Regionais de Psicologia manterão cadastro atualizado
das pessoas físicas e jurídicas que, em sua jurisdição, disponibilizam para uso os
testes psicológicos.
§ 2o - O cadastro de que trata o parágrafo anterior será encaminhado ao
Conselho Federal de Psicologia ao término de cada ano ou sempre que haja
alteração que justifique o fato .

Art. 20 - O descumprimento ao que dispõe a presente Resolução sujeitará o
responsável às penalidades da lei e das Resoluções editadas pelo Conselho Federal
de Psicologia.

Art. 21 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Resolução CFP nº
025/2001, e altera-se o § 2o do art. 1o da Resolução CFP no 01/2002 .

Brasília-DF, 24 de março de 2003.

ODAIR FURTADO
Conselheiro Presidente

