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ResumoResumoResumoResumo    

Cardoso EAM.  Qualidade de Vida de mulheres docentes de uma Universidade 
Particular do Vale do Paraíba [Dissertação] Guarulhos (SP) Universidade 
Guarulhos; 2012. 

O estudo teve como objetivos identificar o Índice de Qualidade de Vida de mulheres 
docentes; verificar a influência das variáveis: carga horária semanal, número de 
empregos, número de filhos, situação conjugal, e renda familiar na QV destas 
mulheres; verificar sua vulnerabilidade ao estresse por meio da escala “Job Stress 
Scale” e  correlacionar a qualidade de vida com o nível de estresse. Trata-se de estudo 
descritivo exploratório com abordagem quantitativa. A população foi constituída por 76 
docentes do sexo feminino dos cursos de graduação da área da saúde de uma 
Universidade privada. Os dados foram coletados  no período de setembro a novembro 
de 2010. Para a análise da aderência das variáveis contínuas dependentes e 
independentes à curva de distribuição normal foi realizado o teste de Kolmogrorov-
Smirnov. Na associação entre QV e as variáveis foram realizados os testes: t-Student, 
ANOVA ou Kruskal-Wallis.Na correlação entre os domínios do Instrumento de QV e a 
Job Stress Scale utilizou-se o Coeficiente de Correlação de Spearman e, a 
confiabilidade dos domínios e QV Global foi avaliada pelo Coeficiente alfa de 
Cronbach. O perfil sociodemográfico das docentes evidenciou: média de idade de 42,7 
anos (DP11,47),  68,4% eram casadas,  com o companheiro (81,5%), média de  filhos 
de 2,29 (DP1,14) e renda familiar acima de sete salários mínimos  (77,6%).Quanto à 
titulação acadêmica 43,4% eram doutores e 39,4% mestres. A metade delas (50%) 
tinha um vínculo empregatício e 64,4% tem contrato de trabalho como horista. O tempo 
médio de deslocamento da casa para o trabalho foi de 2,25 horas (DP 1,46). A carga 
horária média diária de trabalho foi de 2,76 horas (DP1,04)  e a semanal 5,81 horas 
(DP2,67). O índice de avaliação da QV Global das docentes foi de 23,45(DP 4,02), o 
domínio com maior escore foi o Família 25,91, (DP5,10) e o de menor foi o 
Saúde/Funcionamento 22,15, (DP4,53). Nas correlações dos domínios de QV das 
docentes houve diferença estatisticamente significante entre a situação empregatícia 
do companheiro no domínio Psicológico/ Espiritual (p= 0,036), no domínio Família 
(p=0,004) e na QV global (p=0,049). Houve correlações estatisticamente significantes 
entre a QV e a carga horária diária no domínio Saúde/Funcionamento (p=0,020) e na 
semanal (0,014). No domínio Família houve diferença estatisticamente significante na 
correlação com a idade dos filhos (p= 0,032). Quanto a vulnerabilidade ao estresse foi 
demonstrado que as docentes apresentaram escore maior para as dimensões controle 
(M=19,30) e apoio social (M= 19,30).Na associação entre o estresse ocupacional e a 
QV houve diferença estatisticamente significante em todos os domínios exceto nos 
domínios Família Demanda (p=0,39); Família Controle (p=0,60); Família Apoio Social 
(p=0,62) e entre a sub-dimensão autoridade sobre decisão e o domínio 
Psicológico/Espiritual (p=0,087).Os resultados permitem concluir que a QV das 
docentes é boa, que elas têm um bom relacionamento interpessoal e com a chefia e 
que seu nível de estresse ocupacional é baixo caracterizado por pouca demanda 
psicológica e muito controle. 
 

Descritores: Mulheres; Trabalho Feminino, Qualidade de vida, Docentes; 
Esgotamento Profissional . 



 

 

 

AbstractAbstractAbstractAbstract    
    

Cardoso EAM. Women teachers’ Quality of life from a Private University at Vale do 
Paraíba [Dissertation] Guarulhos (SP) Guarulhos University, 2012. 

 
 The study aimed to identify the Index of Quality of Life for women teachers; verify 
the influence of variables: weekly workload, number of jobs, number of children, 
marital status and family income in the QOL of these women; verify their vulnerability 
to stress by scale "Job Stress Scale" and correlate quality of life with the stress level. 
This is an exploratory descriptive study with a quantitative approach. The population 
consisted of 76 female teachers of higher education healthcare on private university. 
The data were collected in the period September-November 2010. For analysis the 
adherence of continuous dependent and independent variables to the normal 
distribution curve was performed Kolmogrorov-Smirnov test. The association 
between QOL and variables were performed tests: Student's t-test, ANOVA or 
Kruskal-Wallis.Na correlation between the domains of QOL instrument and Job 
Stress Scale used the Spearman correlation coefficient and the reliability of the 
domains and Global QOL was assessed by Cronbach's alpha coefficient. The 
demographic profile of teachers showed: mean age 42.7 years (SD11, 47),  68.4% 
were married,  with a partner (81.5%), average of 2.29 children (SD1, 14) and family 
income above seven minimum wages (77.6%). Regarding academic titles doctors 
were 43.4% and 39.4% masters. Half of them (50%) had an employment contract, 
and 64.4% are working as horista. The average travel time from home to work was 
2.25 hours (SD 1.46). The average workload daily labor was 2.76 hours (SD1, 04) 
and 5.81 hours weekly (SD2, 67). The evaluation index of QOL Global teachers was 
23.45 (SD 4.02), the domain with the highest score was 25.91 Family (SD5, 10) and 
the least was the Health / Functioning 22.15, (SD4, 53). The correlations of the QOL 
domains of teachers statistically significant difference between the employment 
status of the partner in the field, Psychological / Spiritual (p = 0.036) in the family 
domain (p = 0.004) and overall QOL (p = 0.049). There were statistically significant 
correlations between QOL and daily workload in the field Health / Functioning (p = 
0.020) and weekly (0.014). Family in the area there was a statistically significant 
difference in correlation with the age of the children (p = 0.032). As for vulnerability to 
stress has been shown that teachers had higher scores for the dimensions of control 
(M = 19.30) and social support (M = 19.30). On the association between occupational 
stress and QOL was no statistically significant difference in all areas except in areas 
Family Demand (p = 0.39); Family Control (p = 0.60); Family Social Support (p = 
0.62) and between the sub-dimension of decision authority and dominion 
Psychological / Spiritual (p = 0.087). Results showed that the QOL of teaching is 
good, they have good interpersonal skills and the leadership and their level of 
occupational stress is characterized by low psychological demand and very little 
control. 
 
Keywords: Women, Women, Working, Quality Of Life, Faculty, Burnout, 
Professional . 

    



 

 

 

ResumenResumenResumenResumen    

Cardoso EAM. Calidad de Vida de mujeres docentes de una Universidad privada del 
valle de Paraiba (disertación) Guarulhos (SP) Universidad de Guarulhos; 2012. 
 
El estudio tuvo como objetivos identificar el índice de calidad de vida de mujeres 
docentes; verificar la influencia de las variables: carga horaria semanal, cantidad de 
empleos, cantidad de hijos; estado civil y salario familiar en la CV de estas mujeres; 
verificar su vulnerabilidad al estrés por medio de la escala “Job Stress Scale” y 
relacionar la calidad de vida con el nivel de estrés.Se trata de un estudio detallado, 
analítico con enfoque cuantitativo. La populación fue conformada por 76 docentes de 
sexo femenino de los cursos de graduación en el área de salud de una universidad 
privada. Los datos fueron recogidos en el período de Septiembre a Noviembre del 
2010. Para el análisis de concordancia de las variables continuas dependientes e 
independientes a la curva de distribución normal fue realizado el test de Kolmogrorov 
– Smirnov.  En la asociación entre CV y las variables fueron realizados los testes: t-
Student, ANOVA o Kruskal-Wallis.  En la correlación entre los dominios del 
instrumento de CV y Job Stress Scale se utilizó el coeficiente de correlación de 
Spearman y, la confiabilidad de los dominios y CV global fue evaluada por el 
coeficiente Alfa de Cronbach. El perfil sociodemográfico de los docentes evidenció: 
media de edad de 42,7 años (DP11,47), 68,4 % eran casadas, con su pareja 
(81,5%), media de hijos de 2,29 (DP1,14) y salario familiar arriba de siete sueldos 
mínimos (77,6 %). Con respecto al título académico 43,4% tenían doctorado y 39,4% 
tenían maestría. La mitad de ellas (50%) tenían vínculo con un empleador y 64,4% 
tenían contrato de trabajo por hora.El tiempo medio de traslado de casa para el 
trabajo fue de 2,25 horas (DP1,46). La carga horaria media diaria de trabajo fue de 
2,76 horas (DP1,04) y la semanal 5,81 horas (DP2,67). El índice de evaluación de 
CV global de las docentes fue de 23,45 (DP4,02), el dominio con mayor puntaje fue 
la familia 25,91 (DP5,10) y el menor fue salud/funcionamiento 22,5 (DP4,53). En las 
correlaciones de los dominios CV de las docentes hubo diferencias significativas 
estadísticamente entre la situación del vínculo con empleador del compañero en el 
dominio Psicológico/Espiritual (p = 0,036), en el dominio familia (p = 0,004) y en la 
CV global (p = 0,049). Hubo correlaciones estadísticamente significativas entre la CV 
y la carga horaria diaria en el Salud/Funcionamiento (p = 0,020) y en la semanal 
(0,014). Y en el dominio familia hubo diferencias significantes estadísticamente en la 
correlación con la edad de los hijos (p=0,032). Con respecto a la vulnerabilidad al 
estrés fue demostrado que las docentes presentaron puntaje mayor para las 
dimensiones de control (M=19,30) y apoyo social (M=19,30). En la asociación entre 
el estrés ocupacional y la CV hubo una diferencia significante estadísticamente en 
todos los dominios excepto en los dominios Familia Demanda (p=0,39); Familia 
Control (p=0,60); Familia Apoyo Social (p=0,62) y entra la sub dimensión autoridad 
sobre dimensión y el dominio Psicológico/Espiritual (p=0,087). Los resultados 
permiten concluir que la CV de los docentes es buena, que ellas tienen una buena 
relación interpersonal al igual que con sus jefes y que su nivel de estrés laboral es 
bajo caracterizado por poca demanda psicológica y mucho control.   
 
Descripción: Mujeres, Trabajo de Mujeres, calidad de vida, Docentes; Agotamiento 
Profesional.       
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 Atualmente ser mulher implica numa série de “obrigações“ que transcendem 

aquelas ligadas ao gênero, pois engloba também a responsabilidade e o 

desenvolvimento de uma rotina de trabalho produtivo fora do âmbito doméstico. 

Aquela que era vista como o sexo frágil, hoje passa a ocupar cargos e funções que 

não lhes poupam das funções consideradas como próprias da mulher, mãe, 

companheira, dona de casa.  Embora a mulher tenha conquistado uma posição na 

esfera profissional, percebe-se que a tradição cultural ainda permanece, e as 

funções, ditas exclusivamente femininas, fazem parte de seu cotidiano, exercendo 

ou não qualquer atividade remunerada1.  

           Uma das profissões com forte tendência feminina é a docência.  Os quadros 

docentes são compostos em sua maioria por mulheres que acumulam algumas 

vezes até três jornadas de trabalho, incluindo as atividades domésticas. A 

diversidade de papéis e o acúmulo de tarefas sobrecarregam a mulher física e 

psicologicamente, o que certamente influencia em sua qualidade de vida. 

 A atividade docente vai além da carga horária despendida em sala de aula e, 

muitas vezes uma grande parte das atribuições do trabalho como: preparar aulas, 

corrigir provas, trabalhos, estudar para se atualizar, orientar trabalhos e desenvolver 

pesquisas, são atribuições feitas sem remuneração, após todas as jornadas de 

trabalho, no ambiente familiar. Esta sobrecarga impede a mulher docente de ter 

espaço para o seu lazer e diminui seu convívio familiar, o que pode gerar  desgaste e 

estresse. 

  As mulheres docentes da área da saúde, que atuam também na prática 

assistencial têm ainda, mais um possível agravante para o desgaste, principalmente 

o emocional, o fato de lidarem com a doença, a tristeza, a dor e a morte.  

          Assim, questiona-se: como as mulheres docentes conseguem conciliar o ser 

mulher,  esposa e  mãe, com o ser docente e trabalhadora na área da saúde? Será 

possível ter boa qualidade de vida com tantas tarefas acumuladas? 

           Essas considerações suscitaram a questão central da pesquisa: a condição  

de trabalho feminino, especificamente de mulheres docentes da área da saúde, 

influencia na sua QV?  
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           QV é um termo que tem sido empregado com  muita   frequência,  no 

cotidiano das pessoas, nas colocações da mídia, mas de difícil conceituação, 

segundo os estudiosos do tema.  

QV não é um conceito fácil de ser definido, pois trata-se da percepção 

subjetiva que cada um tem de sua vida e que varia de pessoa para pessoa, de 

acordo com a experiência de cada um. 

Nas últimas décadas houve grande interesse sobre o tema e multiplicaram-se 

as publicações, entretanto as pesquisas que avaliam a QV de mulheres docentes, 

ainda são limitadas. Há estudos2,3 que contemplam a QV no trabalho (QVT) de 

docentes em geral, homens e mulheres, mas não especificamente de mulheres 

docentes que atuam na área da saúde.   

         Espera-se com os resultados obtidos contribuir para o enriquecimento do 

conhecimento da QV das mulheres docentes da área de saúde, enfatizando as 

relações de trabalho com sua vida pessoal, familiar  e social, a fim de estabelecer 

parâmetros de comparação para discutir a influência das condições de trabalho em 

sua qualidade de vida. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 O trabalho feminino  

 

Observa-se na retrospectiva da evolução do trabalho feminino, que desde os 

primórdios, na Grécia Antiga já havia a divisão sexual do trabalho, mulheres 

escravas ou livres eram responsáveis pela manutenção das atividades referentes ao 

espaço doméstico: cuidar da comida dos homens, o cuidado das crianças, a busca 

de água e a lavagem das roupas4.  Na Idade Média a divisão do trabalho ocorria em 

função do “status civil”, as solteiras lavavam e teciam, as mães cuidavam dos filhos 

pequenos e as de meia-idade cuidavam dos adolescentes e da cozinha.  Mulheres 

de servos e camponeses eram as que mais trabalhavam, dividindo as tarefas da 

agricultura com os maridos e também gerenciando as tarefas domésticas4.   

        Na migração do campo para as cidades ocorrida no final do século XVIII, 

consolida-se a burguesia, surgindo na mesma época o proletariado feminino, que se 

caracterizava pelo trabalho remunerado no âmbito do domicílio, devido à recusa dos 

homens a aceitarem a admissão de mulheres nas fábricas4. 

        As mulheres que trabalhavam fora de casa, durante várias décadas,  eram tidas 

como suspeitas de não serem honestas, pois retiravam dos chefes de família a 

oportunidade de trabalho. Assim, o trabalho remunerado manteve-se por um longo 

período reprovado moralmente, pois submetia a mulher a uma condição considerada 

“imprópria ao sexo”5.  

         Com os avanços da economia, já na segunda metade do século XX, ocorre um 

grande impacto na vida familiar, as mulheres conseguem ingressar no mercado de 

trabalho, aos poucos adquirem autonomia financeira, rompendo com o modelo da 

família tradicional onde era patente a subordinação econômica da esposa ao 

marido5.  

         Entretanto, essa autonomia não isenta as mulheres de suas obrigações 

domésticas, muito pelo contrário, passaram a acumular funções tendo que conciliar 

os seus afazeres domésticos, a responsabilidade com a família e o lar e as 

atribuições profissionais.      

            Na área da docência, a mulher também foi inserida de uma forma bastante 

peculiar ao gênero. Inicialmente eram os homens que em sua maioria, exerciam o 
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magistério, porém em consequência dos baixos salários, os homens foram deixando 

a profissão, e a presença das mulheres, por se submeterem a ganhar pouco, tornou-

se maciça nas escolas normais. “Para justificar a saída masculina do magistério 

devido aos baixos salários, surgiram discursos que procuravam tornar “natural” a 

inclinação das mulheres para a docência. Afirmava-se que elas tinham aptidão para 

a profissão docente, que passou a ser visualizada como uma extensão do lar, 

adquirindo assim características femininas, tais como fragilidade, afetividade, 

paciência e doação”6. 

         O papel da mulher na escola era visto como extensão do papel materno, pois 

através do seu altruísmo, superioridade moral e espiritual, as mulheres levariam às 

salas de aula aspectos da vida doméstica, instruindo as crianças com valores sociais 

e morais corretos, como uma segunda mãe ou tia. Como extensão do lar, as 

mulheres que exerciam atividade escolar não eram consideradas profissionais7.             

          Muitas mulheres viam o magistério como a possibilidade de sair do ambiente 

doméstico e fugir de normas tradicionais que faziam parte da sociedade da época. A 

profissão docente era tida como uma forma de realização profissional que durante 

longos anos lhes havia sido negada6. Era a única forma de emprego institucional  

destinado ao gênero, passando a ser visto como uma atividade que poderia e 

deveria ser exercida concomitantemente com as atividades do lar, de forma 

rotineira6. 

          A sociedade patriarcal cedeu esse espaço à mulher no mercado de trabalho 

como sendo uma “vocação”, induzindo-a assim, a escolher profissões menos 

valorizadas socialmente, levando-a ao conformismo pelo não reconhecimento em 

sua dupla jornada de trabalho: o doméstico e o fora do lar, e tudo isso como sendo 

uma  oportunidade para continuarem seus estudos e terem contato com o espaço 

público fora do casamento6. 

        Pesquisa realizada em 19938, relata a trajetória atravessada por homens e 

mulheres na docência, demonstrando como os primeiros tinham um privilégio 

indiscutível, deixando o “espaço feminino” do magistério nas salas de aula e 

priorizando que cargos de supervisores, diretores, formadores de ensino e 

delegados de ensino fossem assumidos pelos homens que, desta forma, 

continuavam controlando a profissão até então maciçamente feminina, salientando 
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que não eram exigidos títulos de especialização para os professores homens para 

suas nomeações  ou promoções8,9.  

      As últimas décadas foram marcadas por mudanças na economia, na 

organização produtiva brasileira e na organização do trabalho, observando-se  a 

diminuição do número de trabalhadores para manter e/ou aumentar o nível de 

produção. A educação sofre os efeitos de políticas públicas atuais que levam à 

competição, principalmente no mercado de trabalho, incentivando cada vez mais a 

mão de obra especializada, com aperfeiçoamento técnico para atender as 

demandas da política hegemônica do país. 

     A exigência para um aumento de qualidade no trabalho, gera a obrigatoriedade 

de  produção de determinado número de artigos, para atingir a meta da instituição e 

manter seu vínculo empregatício na carreira acadêmica, não sendo a qualidade de 

vida do trabalhador, de modo geral a preocupação fundamental da instituição de 

ensino, acarretando receio  para o docente, podendo chegar  até mesmo à demissão 

da Instituição, trazendo como consequência  estresse, relacionado a sua condição 

financeira e equilíbrio emocional 10.  

        Na maioria dos países, as mulheres, hoje, de forma diferenciada, ocupam  seu 

lugar no mercado de trabalho. Na sociedade atual, já obtiveram conquistas, 

garantiram o seu direito ao voto, têm as mesmas oportunidades educacionais que os 

homens.  Adquiriram o direito de escolher se vão casar ou não, se querem ter filhos 

ou não, enfim, hoje, pode-se afirmar que as mulheres são reconhecidas na 

sociedade, como atoras sociais e dotadas de autonomia, porém assumindo todas as 

consequências e responsabilidades que a sociedade impõe, independentemente do 

gênero11. 

        As oportunidades e os ganhos conquistados pelas mulheres não foram de todo 

positivas, uma vez que representa um ônus pessoal para elas, especialmente para 

as docentes da área de saúde.  Garcia et al10 colocam que a maioria dos 

professores da área da saúde é  do sexo feminino, que chegam a acumular até três 

empregos: na saúde, na educação e no domicílio. As autoras ponderam ainda, que 

esta sobrecarga repercute na saúde e produz níveis variados de estresse. 
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1.2 Estresse  

 

           A palavra estresse tem sido utilizada atualmente de maneira geral para 

caracterizar as aflições da vida humana, as generalizações, sem a devida reflexão, 

ocultam os reais significados e as repercussões do estresse na vida das pessoas12.  

           A palavra estresse é originada do latim “stringere”,  e utilizado no século XVIII 

para representar força, pressão ou grande esforço, caracterizando eventos 

fisiológicos e psicológicos. O termo estresse define uma situação de desequilíbrio 

emocional, causados por fatores intrínsecos ou extrínsecos e caracterizado por 

manifestações sistêmicas em resposta à situação geradora do estresse13,14,15. 

         O estresse é um estado geral de tensão psicológica ou fisiológica a um 

estímulo, que varia de pessoa para pessoa. As fontes de estresse e tensão 

trabalhistas são reguladas por cada pessoa, não atingindo de forma homogênea 

todos os indivíduos16. 

         Alguns fatores podem desencadear estresse no ambiente de trabalho como: 

desempenho de tarefas sem condições favoráveis,   sobrecarga de trabalho, poucas 

horas de descanso, poucas horas para completar tarefas de rotina; estilo de 

gerenciamento, trabalhadores que não têm tomada de decisões, comunicação 

precária,  autoritarismo por parte da chefia, que constituem  fontes de angústias, 

manifestações psiquiátricas e psicossomáticas17. 

         O estresse acontece  quando o indivíduo apresenta  um desequilíbrio entre as 

demandas colocadas sobre ele e os recursos ambientais e pessoais de que ele 

dispõe para lidar com as demandas. É enfatizado que o desequilíbrio não é entre a 

real capacidade e a real demanda, mas sim, entre a demanda  e a capacidade 

percebida pelo indivíduo para atender à demanda18. 

       Considerado como um dos principais problemas do mundo moderno, o estresse 

afeta diretamente a qualidade de vida das pessoas, ocasionando problemas sociais 

e familiares, perda de motivação para atividades em geral, como também doenças 

físicas e psicológicas17. 

       Embora não haja uma  concordância universalmente aceita do que é o estresse, 

isto não diminui o seu valor. Mostra, unicamente, que as repercussões do estresse 

sobre o organismo humano ainda não estão completamente compreendidas, estão 

em elaboração, e seu estudo, fonte de estímulo e desafio18. 
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     O termo estresse muitas vezes é utilizado erroneamente como sinônimo de 

problemas e preocupações, e visto como causa, como fatores desencadeantes de 

estresse e não como deveria ser visto, na verdade: o estresse é o efeito desses 

agentes estressores18.   

      Os agentes estressores, são aqueles que desencadeiam o estresse, e que  

podem provocar tanto conseqüências positivas (eustresse) quanto negativas 

(distresse). O eustresse torna a pessoa mais forte e saudável, enquanto que, o 

distresse debilita o indivíduo18. Uma determinada situação de estresse pode levar 

um indivíduo a superar o problema de forma positiva, servindo muitas vezes até para 

o seu crescimento profissional; quando isso ocorre, pode se afirmar que é um 

situação de eustresse, porém se um agente estressor diminui a capacidade do 

indivíduo, atingindo de forma negativa  sua posição profissional ou sua pessoa e ele 

é incapaz de reagir, esta é uma situação de distresse. 

        Estudo realizado no Paraná para avaliação de estresse em docentes19, 

caracteriza o estresse  em três fases: a primeira fase é a etapa inicial do estresse, é 

a fase de alerta, quando o organismo emite sinais de alerta como meio de proteção 

contra o agente estressor. Ela pode se manifestar de duas formas: “ataque” ou 

“fuga”. O indivíduo fica mais alerta e seu corpo com o metabolismo acelerado19. 

       A segunda fase, denominada de fase de resistência, consiste na continuidade 

da atuação do agente estressor sobre o indivíduo. O corpo passa do estado cansado 

para o desgastado devido ao grande consumo de energia. Nessa fase aparecem 

sinais de cansaço, enfraquecimento da resistência orgânica e sintomas como 

cefaleias e  gripes, entre outros. Se na fase de alerta o indivíduo conseguir ajustar-

se aos efeitos do agente estressor, e ficar atento e mais produtivo, na fase de 

resistência ocorre o contrário, há uma dificuldade de concentração e de memória, e 

uma diminuição na produtividade19. 

      A terceira fase se dá pela persistência do agente estressor, é a fase da 

exaustão, a fase mais perigosa do estresse, quando o indivíduo não consegue 

resolver a situação que originou o estresse e continua reagindo a ele, e o organismo 

entra em exaustão, ou seja, esgotamento. Ocorre a baixa de imunidade, o que 

expõe o indivíduo  a uma série de doenças, dentre elas: diabetes, hipertensão, 

obesidade e distúrbios do sono19. 



23 

 

 

 

      Estas considerações indicam, portanto, que o estresse afeta negativamente  a 

saúde  física e emocional da pessoa e muito provavelmente interfira em sua QV. 

 

1.2.1 Modelos teóricos sobre o estresse no ambiente de trabalho 

 

Modelo Esforço Recompensa 

 

      Este modelo proposto em 1982 por Siegrist, refere-se aos esforços gerados a 

partir do trabalho. O desequilíbrio entre duas dimensões, o esforço com que o 

trabalhador produz suas tarefas e a recompensa geradas por elas, causam 

situações estressantes. Sendo assim trabalhadores com altas cargas de trabalho 

(esforço), em combinação com baixo controle e alto nível de necessidade de 

controle, estão expostos à altas tensões no trabalho20. 

 

   

 Modelo Demanda Controle    

   

          Em 1970,  Robert Karasek desenvolveu um modelo para avaliar o estresse no 

trabalho, denominado inicialmente de “job strain”   (tensão do trabalho),  no qual o 

estresse é apontado como resultante de muitas demandas e menor controle no 

trabalho. É considerado um modelo bidimensional, e se avalia aspectos 

psicossociais do trabalho21. 

       Pode-se afirmar que o estresse a partir deste modelo ressalta um desencontro 

entre as condições de trabalho e os trabalhadores: o estresse ocupacional é visto 

como respostas físicas e emocionais prejudiciais, em função do desequilíbrio entre 

as exigências do trabalho com as capacidades, recursos ou necessidades do 

trabalhador21.                          

            Com a intenção de elaborar o Modelo Demanda- Controle, o autor  apresenta 

níveis de demanda e de controle para as diversas  categorias de ocupações,  

distribuindo em dois eixos e em quatro quadrantes os diferentes níveis de demanda 

e de controle, dispostos  a seguir na figura 1: onde os dois eixos: demanda e 

controle   são as bases onde repousa este modelo21.                               
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Figura 1: Esquema do modelo Demanda-Controle de 
Karasek22. 

 

 

 

      O modelo Demanda – Controle, demonstra que os trabalhadores que têm muitas 

demandas ou pressões psicológicas combinadas com baixo controle sobre o  

trabalho ou baixo poder de decisão, apresentam a possibilidade de terem mais 

riscos de problemas físicos ou mentais em função do estresse. O sentido das setas 

na figura representa a repercussão que a combinação entre a exposição a diferentes 

níveis de demanda e controle acarreta no indivíduo21. 

        Esse modelo, demonstra escores médios alocados em quatro quadrantes de 

forma a expressar as relações entre demandas e controle (Figura 1).  A coexistência 

de grandes demandas psicológicas com baixo controle sobre o processo de trabalho 

gera alto desgaste (”job strain”) no trabalhador, com efeitos nocivos à sua saúde. 

Também nociva é a situação que conjuga baixas demandas e baixo controle 

(trabalho passivo), na medida em que pode gerar perda de habilidades e 

desinteresse. Por outro lado, quando altas demandas e alto controle coexistem, os 

indivíduos experimentam o processo de trabalho de forma ativa, ou seja, ainda que 

as demandas sejam excessivas, elas são menos danosas, na medida em que o 
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trabalhador pode escolher como planejar suas horas de trabalho de acordo com seu 

ritmo biológico e criar estratégias para lidar com suas dificuldades23. 

    Este modelo deu origem a Job Stress Scale (JSS), sendo a versão original 

elaborada por Karasek em 1979, denominada Job Content Questionnary (JCQ), 

sendo o ponto de partida  do seu modelo a organização do trabalho21. 

 

1.2.2 Estresse na docência 

 

          O estresse na docência representa um conjunto de sintomas decorrentes de 

uma série de sobrecargas como: dificuldades para reverter situações de ansiedade, 

fadiga física e psicológica, sensação de esgotamento, aumento de 

responsabilidades, muitas vezes sem a correspondente percepção de retorno do 

investimento, e dificuldades em evitar e controlar situações de conflito, dentre 

outros18. 

           A maioria do professorado, seguindo a tradição histórica, é composta por 

mulheres, que acumulam algumas vezes até três jornadas de trabalho, e se 

submetem a longos períodos de labuta, o que exige um componente cognitivo 

intenso e complexo, com rápida tomada de decisões.  Esse acúmulo de atividades  

repercute na saúde destas trabalhadoras, e determina muitas vezes níveis de 

estresses variados, entre outros problemas psicossomáticos que  comprometem sua 

qualidade de vida24. 

         Estudo aponta que a dupla jornada de trabalho exercida pelas docentes é 

responsável em algumas situações pela dissolução de casamentos. A mulher passa 

a assumir a guarda dos filhos, e traz para si uma grande carga psicológica, da qual 

nem sempre consegue dar conta25. 

          Garcia et al10 demonstram que as possíveis repercussões da dupla jornada de 

trabalho sobre a saúde feminina são as mais diversas, destacando, além da 

sobrecarga psicológica, a fadiga física ou burnout, tempo insuficiente para lazer e 

descanso, déficit de  sono e má alimentação.  

          Pesquisa aponta que condições inadequadas de trabalho associadas às 

exigências familiares são responsáveis por sintomas de depressão entre mulheres 

com um impacto maior quando estes dois fatores estão presentes6. 
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          Todo trabalho é gerador de fatores desgastantes (negativos) e 

potencializadores (favoráveis), determinantes dos processos saúde-doença 

vivenciados pelos trabalhadores, e a qualidade de vida de cada grupo é determinada 

pela forma como esse se reproduz socialmente, de acordo com sua adaptação 

dentro do meio em que está inserido26.  

         Os docentes passam por situações motivadoras e por fatores desgastantes no 

seu dia-a-dia. Entre os fatores motivadores encontram-se a relação afetiva com os 

alunos, colegas e funcionários, o prazer de ensinar, a superação das dificuldades e 

o crescimento dos alunos, considerado potencial para sua qualidade de vida no 

trabalho. Entretanto, convivem com fatores desgastantes, entre eles: as dificuldades 

encontradas no cotidiano, a desmotivação do aluno em aprender, ausência de 

mecanismos de mediação entre alunos e professores, a privatização do ensino, 

entre outros26. Assim, duas vertentes podem potencializar a QV dos docentes: de 

um lado as dificuldades encontradas no trabalho e do outro, a satisfação em 

ensinar26.                

        A docência exige do profissional uma constante busca de novos 

conhecimentos, que demanda  tempo para se refazer como sujeito que recebe  e 

que faz a ação. Pesquisas que tiveram como objeto esses profissionais, detectaram 

problemas tais como: excesso de trabalho, diversificadas atribuições assumidas, 

instabilidade nas  relações interpessoais, salários inadequados, oportunidades 

limitadas, falta de apoio, entre outros24,26.  

          Uma fadiga própria do trabalho é recuperável após um intervalo entre grandes 

jornadas, e isso é comum nos profissionais de saúde, porém, quando ocorre a fadiga 

imprópria, que é decorrente de longas jornadas de trabalho, seguidas de repouso 

insuficiente para repor as energias perdidas, o desempenho profissional  e a 

qualidade de vida ficam comprometidos24,26. 

 

                  

1.3 Qualidade de Vida 

 

         Desde a Antiguidade, diferentes filósofos tentam conceituar a Qualidade de 

Vida (QV). Aristóteles referia-se a QV como sentimentos relacionados à felicidade, 

realização e plenitude27,28.      
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           Em meados da década de 1970, na tentativa de explicar as dificuldades que 

cercam a conceituação da expressão QV, Campbell (1976, apud Awad & 

Voruganti)29 descreve-a  como: 

[‘“uma vaga e etérea entidade, algo sobre a qual muita gente fala, 

mas que ninguém sabe claramente o que é”’]. 

 

        Tal conceito, elaborado há pelo menos quatro décadas,  usado inicialmente na 

literatura associada a trabalhos empíricos, mostra o quanto ainda hoje é difícil 

conceituar qualidade de vida, denotando ainda controvérsias sobre sua definição30 .  

        O termo qualidade de vida pode ser usado em duas vertentes: pela população 

em geral, na linguagem cotidiana das pessoas e na linha da pesquisa científica, nos 

mais diversificados campos do saber30. 

        A qualidade de vida pode ser compreendida não somente pela aquisição de 

bens materiais, mas consiste na satisfação de outros aspectos de vida que devem 

ser atendidos31. 

          Uma outra forma de conceituar a QV, seria relacioná-la com a saúde, 

Qualidade de Vida Relacionado a Saúde (QVRS), em inglês: Health-Related Quality 

of Life (HRQL) , que estabelece relação com enfermidades e intervenções 

necessárias para melhoria da QV32.       

          A definição de QV tem  uma visão geral, relacionando aspectos sociais e 

psicológicos , enquanto que a QVRS  tem uma visão específica, voltada para os 

efeitos da saúde do indivíduo33. 

           O termo QV denota uma abordagem geral, sem se relacionar a agravos à 

saúde, normalmente sendo empregado para pessoas saudáveis, enquanto que o 

termo QVRS , está relacionado às enfermidades e intervenções terapêuticas, sendo 

aplicado  de forma rotineira em pacientes assistidos32,34. 

            A QV enfoca o conhecimento das necessidades humanas básicas, 

almejando a promoção da saúde, em contrapartida a QVRS compreende a influência 

dos agravos da saúde e o impacto das intervenções de saúde no indivíduo33. 

           De acordo com o contexto em que se vive, pode-se ter vários enfoques e  

definições sobre o que é a qualidade de vida, em situações onde a condição 

financeira é menos favorecida,  a qualidade de vida pode expressar segurança no 

dia a dia do indivíduo; já em condições de estabilidade financeira pode ser vista 
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como harmonia da pessoa consigo mesma e com as demais pessoas com as quais 

convive na sociedade, assumindo aspectos quase que contemplativos. Sendo 

assim, pode afirmar que a qualidade de vida tem um papel essencialmente subjetivo, 

ligada as prioridades de cada indivíduo e ao seu ambiente de vida35.  

        Para se alcançar a QV como meta, é necessário o envolvimento e o 

comprometimento da sociedade como um todo, de forma a impulsionar os        

processos de mudança necessários para o cumprimento dessa meta36.   

.     A QV é descrita como um conhecimento inerente ao humano e também denota 

a sua correlação com o grau de satisfação que  este encontra na vida familiar, 

amorosa, social e ambiental e até mesmo a própria estética existencial.  Valores 

como: amor, liberdade, solidariedade e inserção social, realização pessoal e 

felicidade fazem parte da  concepção de qualidade de vida32.     

        Em 1997, foi relatado que:  

                                         [“’Para o ser humano, o apetite da vida está estreitamente 

ligado ao menu que lhe é oferecido”’]37.   

         Qualidade de vida não pode ser considerada apenas como uma representação 

social, voltada somente para seus elementos subjetivos; existem alguns parâmetros 

materiais de âmbito universal que fazem parte desse conceito e se referem à 

qualidade de vida, e que são passíveis de mensuração,  como as necessidades 

humanas básicas de alimentação, habitação, trabalho, educação, acesso à água 

potável, saúde e lazer. Na nossa realidade é possível afirmar que desemprego, 

exclusão social e violência são reconhecidos como formas objetivas de negação de 

QV32.  

        Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a promoção da saúde é um 

processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da QV e saúde, 

incluindo uma maior participação no controle desse processo38. 

          A QV é uma noção totalmente voltada para a pessoa humana, abrangendo 

diversos significados que refletem conhecimentos, experiências e valores de 

indivíduos e coletividades39. 

         O conceito QV tem sido alvo de interesse de pesquisas em vários grupos, tanto 

da esfera científica como do público de maneira geral.  A temática qualidade de vida 

só nas Universidades do Estado de São Paulo chegou a atingir em 2003  um total de 
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84 pesquisas, sendo 71,4% dissertações de mestrado, 23,8% teses de doutorado e 

4,7% teses de livre-docência39.  

          Em 1998 foram agrupados dois modelos teóricos de qualidade de vida: 

modelo da satisfação e modelo funcionalista. Pelo modelo de satisfação a qualidade 

de vida do indivíduo está relacionada à satisfação com vários domínios de vida 

definidos pelo próprio indivíduo como sendo importantes para ele, o que varia de 

pessoa para pessoa. Já no modelo funcionalista, para se ter uma boa qualidade de 

vida faz-se necessário que o indivíduo desempenhe de forma satisfatória seu papel 

social e as funções que valoriza. Sendo assim, a doença torna-se um grande 

problema à medida que interfere no desempenho de suas atividades; a saúde é 

considerada o maior valor da existência humana40.    

            Ferrans e Powers apontam em seu modelo conceitual, como núcleo central 

do construto qualidade de vida a satisfação com a vida. Somada a satisfação, a 

importância que o indivíduo atribui a diferentes aspectos da vida pode ser levada em 

consideração no conceito de qualidade de vida segundo as autoras41.  O termo 

satisfação está relacionado ao prazer com que se espera ou   que se deseja alguma 

coisa  e, importância é atribuída a algo que influencia ou confere poder42.  Para 

essas autoras, correlacionar satisfação e importância com qualidade de vida é de 

fundamental importância para compreender melhor a existência humana, pois se 

trata de caracteres inerentes, ao construto qualidade de vida.  A satisfação, como 

sendo uma experiência cognitiva é considerada fator determinante no julgamento 

positivo ou negativo da percepção subjetiva da qualidade de vida, diferente de 

felicidade, que é uma experiência afetiva transitória. A satisfação é tida como 

julgamento mais duradouro do que a felicidade43. 

          O grupo de estudos sobre qualidade de vida da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) define QV como: 

 [‘“a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e 

sistemas de valores nos quais vive em relação aos seus objetivos, expectativas, 

padrões e preocupações”’]44.  

         Nesta definição estão incluídos 06 domínios principais: saúde física, estado 

psicológico, níveis de independência, relacionamento social, características 

ambientais e padrão espiritual. 
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       A partir de 1980 pela realização de estudos empíricos para melhor compreensão 

do fenômeno, percebeu-se que a QV envolve diferentes dimensões. Com a análise 

da literatura na última década, evidencia-se a tendência de usar definições 

focalizadas e combinadas, pois são estas que podem contribuir para o avanço do 

conceito com embasamento científico30. 

      No início da década de 90, pesquisadores voltados para o conceito de QV 

chegam a um consenso quanto a dois aspectos relevantes: subjetividade e 

multidimensionalidade. No que se refere à subjetividade, leva-se em consideração a 

percepção do indivíduo sobre o seu estado de saúde e sobre outros aspectos  do 

seu contexto de vida, ou seja, como o indivíduo avalia a sua situação pessoal em 

cada uma das dimensões relacionadas à qualidade de vida.  A QV só pode ser 

avaliada pela própria pessoa, ao contrário das tendências iniciais de uso do conceito 

de QV quando era avaliada por um observador, normalmente profissional de 

saúde30.  

       A multidimensionalidade refere-se ao reconhecimento de que o construto é 

composto por diferentes dimensões. A identificação dessas dimensões tem sido 

objeto de pesquisa científica, estudos empíricos, usando metodologias qualitativas e 

quantitativas30. 

        A natureza multidimensional do construto foi validada, de maneira empírica, a 

partir de quatro grandes dimensões ou fatores: (a) física – percepção do indivíduo 

sobre sua condição física; (b) psicológica – percepção do indivíduo sobre sua 

condição cognitiva e afetiva; (c) do relacionamento social – percepção do indivíduo 

sobre os relacionamentos sociais e papéis sociais adotados na vida; (d) do ambiente 

– percepção do indivíduo sobre aspectos diversos relacionados ao ambiente onde 

vive44,45.   

       Alvarez46 em 2012, conceitua o  termo qualidade de vida como inter-relação, a 

medida do possível  harmoniosa, dos vários fatores que compõem e diferenciam o 

dia a dia do ser humano, onde nem sempre é possível conciliar os mais variados 

fatores que fazem parte do cotidiano das pessoas, resultando numa série de 

fenômenos, pessoas e situações. Pesquisa afirma que a QV além de ser ímpar, é 

temporal, associada à vivencias de determinadas situações que pode torná-la  

momentânea ou mais duradoura, onde quem define a qualidade de vida é a própria 

pessoa por meio da vivência do interior com o exterior47.   
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       A sociedade atual tem tornado a vida cada vez mais estressante, observando-se 

nesse aspecto, o comprometimento da qualidade de vida, sendo necessário 

alcançar níveis de melhoria nas condições de vida  pessoal e de trabalho, buscando 

reverter essa situação.   

 

1.3.1 Qualidade de vida: Instrumentos de Medida 

 

        A partir de 1970, foram elaborados os primeiros instrumentos destinados a 

medir a QV, sendo desde então, criados novos instrumentos de forma considerável. 

Normalmente consistem em questionários que medem sentimentos, autovalorização 

ou condutas, por meio de perguntas diretas ao paciente/individuo (entrevista) ou 

questionário  auto-aplicável33. 

        Medir QV é uma tarefa complexa, uma vez que não existe uma definição 

consensual sobre o que ela realmente significa. É necessário delinear claramente o 

que se entende por QV e identificar os diversos domínios que serão avaliados, 

considerando que cada domínio identifica um foco particular de atenção e agrupa 

vários itens39,40 

         Existem atualmente duas formas de mensurar a QV, por meio de instrumentos 

genéricos e instrumentos específicos, que podem ser utilizados concomitantemente 

por fornecerem informações diferentes. Os instrumentos genéricos de QV são 

destinados a estudos epidemiológicos. Os instrumentos  genéricos de QVRS 

abordam o perfil de saúde, procuram englobar todos os aspectos importantes 

relacionados à saúde e refletem o impacto de uma doença sobre o indivíduo,  

enquanto que os específicos avaliam de maneira individual e específica 

determinados aspectos de QV como as funções física, sexual, o sono, a fadiga, 

entre outros4. 

       Entre os primeiros instrumentos para mensurar QV destacam-se o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), elaborado pelo Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento (PNUD); baseia-se na noção de capacidade, isto é, tudo aquilo 

que uma pessoa está apta a realizar ou fazer4. 

      O Grupo de Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde: World  Health 

Organization Quality of Life Group (The WHOQOL Group), criado no início da 

década de 1990, pela OMS, propôs um instrumento para avaliar a QV, em uma 
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perspectiva transcultural. O WHOQOL-100 composto por 100 questões, engloba seis 

domínios: psicológico, físico, nível de independência, relações sociais, ambiente, 

espiritualidade/religião/crenças pessoais. Cada domínio é sintetizado por vários 

subdomínios que constituiriam a QV. Nesta concepção QV é um conceito subjetivo, 

multidimensional e que inclui facetas positivas e negativas da vida. A positiva inclui a 

mobilidade, o desempenho de papel e o contentamento, e a negativa a dor, a 

dependência de medicação e os sentimentos negativos4,40. 

       O interesse em utilizar medidas de QV em estudos de bases populacionais e 

epidemiológicos, como também a utilização em conjunto com outras medidas 

clínicas, de rápida aplicação fez com que a OMS passasse a se empenhar no 

desenvolvimento de uma versão abreviada do WHOQOL-100, criando a versão 

denominada WHOQOL-BREF40; este instrumento consta de 26 questões divididas 

em quatro domínios: físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente, duas 

questões abrangem a qualidade de vida em geral e as outras 24  representam cada 

uma das 24 facetas que compõe o instrumento original. Diferente do WHOQOL-100 

em que cada uma das 24 facetas é avaliada a partir de quatro questões, no 

WHOQOL – BREF cada faceta é avaliada por apenas uma questão40. 

      O WHOQOL-BREF alia um bom desempenho psicométrico com praticidade de 

uso, o que o coloca como uma alternativa útil para ser usado em estudos que se 

propõe a avaliar a qualidade de vida no Brasil44. 

       Outro Instrumento de mensuração da QV é o Inventário SF 36. Trata-se de um 

questionário multidimensional composto por 36 itens agrupados em oito domínios 

que se reportam à áreas do comportamento humano. Esses oito domínios estão 

dispostos em: capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral da saúde, 

vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental, sendo o indivíduo 

avaliado em cada um desses aspectos. Foi criado com base numa revisão de 

literatura de diversos instrumentos já existentes nos últimos 20 anos, selecionado 

entre mais de 40 conceitos e escalas analisadas pelos estudos de avaliação de 

Saúde Medical Outcomes Study(MOS)48. 

       Na área específica da enfermagem, destaca-se o trabalho da Dra. Carol Estwing 

Ferrans, pesquisadora do Departamento de Enfermagem Médico-Cirurgica da 

Escola de Enfermagem da Universidade de IIIinois, Chicago, que desde 1982, 

desenvolve estudos sobre qualidade de vida, com a colaboração de outros 
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pesquisadores. Ela faz uma crítica às abordagens tradicionais de desenvolvimentos 

de conceitos, pois considera os resultados produzidos carentes de coesão e  poder 

explicativo. Desenvolve seu próprio modelo de conceito de QV, baseando-se numa 

variedade de abordagens metodológicas, visando subsidiar a criação de um 

instrumento de medida desse conceito49. 

       O Quality of Life Index (QLI) de Ferrans e Powers,  avalia a qualidade de vida 

segundo os níveis de satisfação e importância conferidos em quatro dimensões: 

Saúde/funcionamento, Psicológico/espiritual, Socioeconômico e Família50.   

       Publicado em 1985, atualmente o QLI encontra-se disponível em diversos 

idiomas, como: o árabe, chinês, dinamarquês, francês, italiano, norueguês, polonês, 

russo, espanhol. A versão em português foi traduzida e  validada em 1999 por 

Kimura 49. 

       O QLI foi criado com base em modelos conceituais, desenvolvidos com 

rigorosos critérios metodológicos, com propriedades psicométricas documentadas 

em diversos estudos internacionais51. Foram destacados pelas autoras, seis grandes 

núcleos que fazem parte do conceito qualidade de vida: capacidade de viver uma 

vida normal, a capacidade de viver uma vida socialmente útil, a capacidade natural   

( física e mental),  o alcance dos objetivos pessoais, felicidade/afeto e satisfação 

com a vida, sendo que a satisfação foi considerada como ponto central que 

converge para a abordagem individualística,ou seja, uma visão ideológica onde os 

próprios participantes definem o que é qualidade de vida para si mesmo. O 

participante faz a avaliação de sua própria qualidade de vida em relação aos 

domínios específicos da vida43. 

       Esse instrumento pode avaliar a qualidade de vida de pessoas sadias como 

também daquelas portadoras de alguma patologia43. Semelhante ao instrumento do 

WHOQOL Group, é composto por domínios, formado por duas partes, onde a 

primeira avalia a satisfação e a segunda a importância de cada um dos domínios 

para o respondente44. 

       O QLI por suas qualidades psicossométricas e por ser  aplicável  à pessoas 

sadias,   foi escolhido para medir a qualidade de vida das mulheres (esposa, mãe, 

docente e profissional de saúde) neste estudo. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

• Identificar o Índice de Qualidade de Vida de mulheres docentes. 

 

• Verificar a influência das variáveis: carga horária semanal, número de 

empregos, atividades exercidas, número de filhos, situação conjugal, e renda 

familiar na QV destas mulheres. 

 

• Verificar a vulnerabilidade das mulheres docentes ao estresse utilizando a  

escala  “ Job Stress Scale”. 

 

• Correlacionar a qualidade de vida das mulheres com o nível de estresse.   
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3 MÉTODO 

 

3.1 Tipo e Local da Pesquisa 

 

 

       Trata-se de estudo descritivo, exploratório com abordagem quantitativa,  

realizado em uma Universidade de Ensino Superior Privada em um Município do 

Vale do Paraíba. A instituição tem como missão “gerar, preservar e disseminar o 

conhecimento, conduzindo pesquisas e investigações de alta qualidade, que sejam 

úteis ao homem, à sociedade e à preservação do meio em que vive, bem como 

desenvolvendo atividades culturais artísticas e espirituais”. 

       A Universidade engloba várias Faculdades, inclusive a de Ciências da Saúde,  

que agrupa os cursos  de Graduação em Enfermagem, Nutrição, Fisioterapia, 

Terapia Ocupacional, Gastronomia, Odontologia, Farmácia, Biomedicina.  Está 

localizada no Vale do Paraíba, Estado de São Paulo, com aproximadamente 

600.000 habitantes, tem como principais atividades econômicas a  indústria e o 

comércio.  

      A Faculdade de Ciências da Saúde (FCS) é constituída por um corpo docente 

com titulação que varia entre  Doutores, Mestres e Especialistas perfazendo um total 

de 109 (Cento e nove) docentes, sendo que  76 (setenta e seis)  são mulheres.  

         O regime de contratação é pela Consolidação das Leis de Trabalho (CLT). 

Inicialmente os docentes passam por  contratos de experiência renovados 

anualmente por três (03) anos consecutivos. Ao término da experiência assumem o 

contrato por tempo indeterminado de acordo com a necessidade da Instituição. A 

carga horária semanal do docente pode ser de regime integral (40h) ou 

parcial/horista. As atividades exercidas pelos que trabalham em tempo integral 

envolvem além de ministrar aulas, participar e desenvolver pesquisas e exercer 

atividades administrativas. Os docentes de tempo parcial/horistas geralmente não 

participam de pesquisas, porém orientam os Trabalhos de Conclusão de Curso 

(TCC). 
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3.2 População 

 

       A população foi  constituída por todos as docentes do sexo feminino que 

ministravam aulas nos diversos cursos de Graduação da Faculdade de Ciências da 

Saúde: Odontologia, Enfermagem, Nutrição, Biomedicina, Serviço Social, Terapia 

Ocupacional, Fisioterapia, com carga horária integral e parcial, dos turnos matutino e 

vespertino que  atenderam aos seguintes critérios de inclusão: 

 

• Estar em plena atividade, ministrando aulas teóricas e/ou estágio. 

• Aceitar fazer parte do estudo assinando o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice A). 

 

• Critérios de exclusão: 

o Docentes em licença médica e/ou licença maternidade durante o 

período da coleta de  dados. 

  

         

3.3  Coleta de dados 

 

• Os dados foram coletados pela própria pesquisadora no período de setembro 

a novembro de 2010. 

 

3.3.1 Instrumentos para Coleta de Dados 

 

          Para a coleta de dados foram utilizados três instrumentos.  O primeiro  

instrumento (Apêndice B) destinado a  obter  o perfil socioeconômico-demográfico 

das docentes foi  constituído pelas variáveis: idade, estado civil, religião, número de 

filhos, meio de locomoção para o trabalho, renda familiar, nº de instituições em que 

trabalha, cargo ocupado em outras instituições, carga horária semanal, horas aulas 

na instituição de ensino, horas trabalhadas em outras instituições. 

          O segundo instrumento utilizado (Anexo A) foi a versão validada em português 

do “Quality of Life Index” (IQV) de Ferrans e Powers49,50. É composto por 68 itens, 

divididos em duas partes. A primeira afere o nível de SATISFAÇÃO que a pessoa 
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atribuiu a cada item em uma escala que varia de 01:muito insatisfeito a 06: muito 

satisfeito,  e a segunda o nível de IMPORTÂNCIA ,(01 sem nenhuma importância a 

06: muito importante). Os domínios e os itens que  compõem  o IQV de Ferrans e 

Powers estão apresentados no quadro  a seguir: 

 

                                                 DOMÍNIOS 

SAÚDE E  

FUNCIONAMENTO 

      (13 itens) 

SÓCIO 

ECONÔMICO 

    (8 itens) 

PSICOLÓGICO 

/ESPIRITUAL 

    (7 itens) 

FAMÍLIA 

 

(5 itens) 

 

1.saúde 

2.assistência a saúde 

3.dor 

4.energia (fadiga) 

5.independência física 

6.controle sobre a própria 

   vida 

7.vida longa 

11. vida sexual 

16.responsabilidades 

     familiares 

17.ser útil às pessoas 

18.preocupações 

25.atividade de lazer 

26.possibilidade de 

    futuro feliz 

 

13. Amigos 

15.suporte das Pessoas 

19.vizinhança 

20. lugar de Moradia 

21/22.trabalho/ 

     não ter trabalho 

23. escolaridade 

24.necessidades 

     financeiras. 

itens 21 e 22 são 

     mutuamente 

     excludentes. 

 

 

27. paz de Espírito 

28. fé em Deus 

29.objetivos Pessoais 

30. felicidade 

31.satisfação com  

     a vida 

32. aparência pessoal 

33.consigo próprio (self) 

 

8. saúde da família 

9. filhos 

10.felicidade da  

     família 

12. cônjuge 

14.suporte familiar 

Figura 2. Distribuição dos itens que compõem os domínios do instrumento Ferrans e 
Powers Quality of Life Index- Versão genérica III. São Jose dos Campos-SP,2010. 
 

        Para o cálculo dos escores, foram utilizados os valores (1 a 6) atribuídos pelo 

participante da pesquisa a cada  item de satisfação e de importância, os escores 

mais altos representam alta satisfação e alta importância e os mais baixos, baixa 

satisfação e importância. As autoras partem do princípio que pessoas satisfeitas com 

áreas que consideram importantes têm uma melhor qualidade de vida do que 

aquelas insatisfeitas com áreas que consideram importantes. 

          O terceiro instrumento utilizado foi a Versão resumida da “Job Stress Scale”- 

JSS (Anexo C) para avaliar o estresse das docentes. Esta escala foi eleita por ser 
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reconhecida internacionalmente para avaliação do stress ocupacional, por ter sido 

adaptada e validada para a língua portuguesa e por ter apresentado boa 

estabilidade. A validação para a língua portuguesa foi efetivada  em 2004, por Alves 

et al52. O estudo de confiabilidade teste-reteste entre 94 indivíduos permitiu 

estimativas de reprodutibilidade (coeficientes de correlação intraclasse) para as 

dimensões de “demanda”, “controle” e “apoio social” da escala de 0,88, 0,87 e 0,85, 

respectivamente. Para as mesmas dimensões, as estimativas de consistência 

interna (alpha de Cronbach) foram, respectivamente, 0,79, 0,67 e 0,8552. 

         A versão original foi elaborada em 1979,  por Karasek,  e denominada Job 

Content Questionnary (JCQ), e amplamente utilizada  nos anos 70. Os itens do 

instrumento abrangiam as seguintes dimensões de trabalho: Demanda psicológica, 

Controle, Apoio social, Demandas físicas e Insegurança no trabalho. O foco do 

modelo de Karasek encontrava-se no modo de organização do trabalho22.     

         Robert Karasek foi um dos pioneiros na década de 1970 a estudar estresse e 

suas repercussões sobre a saúde. O JCQ era um modelo de instrumento 

bidimensional, com 49 questões, onde foram relacionados  dois aspectos: demanda 

e controle no trabalho. Demandas são as pressões de natureza psicológica, sejam 

quantitativas, tais como tempo e velocidade na realização do trabalho ou qualitativas 

como os conflitos entre demandas contraditórias. O controle consiste na 

possibilidade do trabalhador utilizar suas habilidades intelectuais para a realização 

de seu trabalho, bem como ter autoridade suficiente para a tomada de decisões 

sobre a realização do mesmo22.  

     Em 1988, Johnson53 acrescentou ao modelo uma terceira dimensão, a do apoio 

social no ambiente de trabalho, que foi definida por Karasek e Theorell como os 

níveis de interação social, existentes no trabalho, tanto com os colegas quanto com 

os chefes. A falta desse aspecto pode gerar consequências negativas à saúde54. 

      A versão reduzida, foi elaborada na Suécia por Törres Theorell em 1988 e 

contém  17 questões: cinco que avaliam a demanda, seis que avaliam o controle e 

seis para apoio social52.  Essa versão reduzida foi traduzida e validada por Alves et 

al em 2004, com valores de consistência interna (Alpha de Cronbach) de  0,79, 0,67 

e 0,8552. 

        A distribuição dos itens que compõem cada dimensão da JSS está apresentada 

na Figura a seguir:  
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                                                      Job Stress Scale 

                                                          Dimensões 

         Demanda            Controle             Apoio Social 

a) Com que frequência       

   você tem que fazer suas  

   tarefas com rapidez.? 

f) Você tem possibilidade    

   de aprender coisas  

   novas em seu trabalho? 

l) Existe um ambiente calmo e    

   agradável onde trabalho. 

b) Com que frequência você  

    tem que trabalhar  

    intensamente? 

g) Seu trabalho exige muita 

    habilidade ou   

    conhecimento  

    especializado? 

m) No trabalho, nos    

    relacionamos bem uns com os  

    outros.  

c) Seu trabalho exige demais  

   de você? 

h) Seu trabalho exige que  

   você tome iniciativas? 

n) Eu posso contar com o apoio  

    dos meus colegas de trabalho. 

d) Você tem tempo suficiente  

   para cumprir todas as  

   tarefas de seu trabalho? 

i) No seu trabalho, você tem 

 que repetir muitas vezes  

 as mesmas tarefas? 

o) Se eu não estiver num bom  

    dia, meus colegas  

     compreendem. 

e) O seu trabalho costuma  

   apresentar exigências  

   contraditórias ou  

   discordantes? 

j) Você pode escolher  

  COMO  

  fazer seu trabalho? 

p) No trabalho, eu me relaciono  

    bem com meus chefes. 

 k) Você pode escolher O   

    QUE fazer no seu  

    trabalho? 

q) Eu gosto de trabalhar com  

   meus colegas. 

Figura 3: Itens que compõem cada  uma das dimensões da Job Stress Scale. São José 
dos Campos,SP, 2010. 
 

            Dentre as perguntas que avaliam Demanda, quatro referem-se aos aspectos 

quantitativos, como tempo e velocidade, para realização do trabalho (itens a,b,c,d) e 

uma pergunta avalia o aspecto predominantemente qualitativo do processo de 

trabalho relacionado ao conflito entre as diferentes demandas (item e).  Dentre as 

seis questões referentes ao Controle, quatro se referem ao uso e desenvolvimento 

de habilidades (itens f,g,h,i) e duas à autoridade para tomada de decisão sobre o 

processo de trabalho (itens j,k). A dimensão Apoio Social é composta por seis itens 

que avaliam o apoio que o trabalhador recebe da chefia e dos colegas de trabalho52. 
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 O instrumento é uma escala tipo Likert que varia de hum (1)  a quatro (4), 

para as dimensões Demanda e Controle, as respostas variam de frequentemente (1)  

a nunca/quase nunca (4). E  para a dimensão Apoio Social, a escala também é do 

tipo Likert,  variando de  concordo totalmente: hum (1) a discordo totalmente: quatro 

(4)52.        

 O intervalo possível para a medida de Demanda varia de cinco (5) a vinte (20), 

sabendo que quanto mais próximo de vinte (20) indica que o indivíduo percebe uma 

Demanda Psicológica maior de trabalho. Nos domínios Controle e Apoio Social o 

intervalo de medida varia de seis (6) a vinte e quatro (24), sendo que quanto maior o 

escore, maior Controle e Apoio Social relacionado ao trabalho respectivamente55. 

                                 

3.3.2     Procedimentos para coleta de dados 

        

        As docentes foram entrevistadas individualmente em local privativo na própria 

Universidade e receberam orientação sobre a pesquisa e seus objetivos. Após a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A), foram 

entregues os instrumentos: Dados sócio econômicos-demográficos (Apêndice B); os   

instrumentos que possibilitaram a aferição da QV  e os níveis de estresse (Anexo A 

e Anexo B). Todos foram auto aplicado, ou seja, a própria docente respondeu aos 

questionários. A pesquisadora esteve disponível para esclarecimento de eventuais 

dúvidas durante o preenchimento dos instrumentos. A média de tempo para o 

preenchimento dos 03 instrumentos foi de 20 (vinte) minutos, sem  entretanto, 

induzir respostas. 

     

3.3.3 Procedimentos éticos 

 

      Atendendo os preceitos estabelecidos pela Resolução 196/96 que trata de 

pesquisas com seres humanos, todas as mulheres que aceitaram participar da 

pesquisa, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A), 

Além disto, o Projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade do Vale do Paraíba sob número H68/CEP2010 (Anexo C) e foi 

solicitada autorização formal da Instituição onde o estudo foi realizado (Apêndice C). 
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3.4 Análise dos dados 

 

Os dados foram armazenados e analisados utilizando o programa SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) versão 18.0, estabelecendo-se as 

análises descritivas e inferenciais pertinentes ao estudo.  

O teste de Kolmogrorov-Smirnov foi realizado para avaliar a aderência das 

variáveis contínuas dependentes e independentes, a curva de distribuição normal 

para posterior seleção dos testes de associação. Valores de p maiores que 0,05 

indicaram que a variável tinha aderência à distribuição normal56. Apenas as variáveis 

“Dimensão Apoio Social”(JSS), “Domínio Saúde/funcionamento”, “Domínio 

Socioeconômico”, “Domínio psicológico-espiritual” e “Qualidade de vida 

global”(Ferrans & Powers) apresentaram distribuição normal (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Análise da aderência das variáveis contínuas e curva de distribuição normal. 
São  José dos Campos-SP,2010 
Variáveis Valor do Teste* p 

Características sociodemográficas   

Idade (anos) 1,514 0,020 
Número de Filhos 1,741 0,005 
Tempo de deslocamento para o trabalho (min.) 2,083 0,000 
Carga horária diária de trabalho (horas) 2,268 0,000 
Total de carga horária semanal (horas) 1,542 0,017 
Estresse Ocupacional (Job Stress Scale)   
Dimensão Demanda 1,885 0,002 
Dimensão Controle 1,478 0,025 

Sub-dimensão Discernimento intelectual 1,715 0,006 
Sub-dimensão Autoridade sobre decisão 2,499 0,000 

Dimensão Apoio Social 0,994 0,276† 
Domínios da Qualidade de Vida (Ferrans & Powers)   
Saúde e Funcionamento 0,964 0,310† 
Socioeconômico 1,045 0,225† 
Psicológico/Espiritual 1,116 0,166† 
Família 1,817 0,003 
Qualidade de vida global (IQV-total) 0,952 0,326† 

*Teste de Kolmogorov-Smirnov. 
†
Distribuição normal. 

 

As análises descritivas foram realizadas visando caracterizar a amostra e 

incluíram o cálculo das frequências absolutas e relativas, média, desvio-padrão, 
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foram também apresentados os valores mínimos e máximos de cada variável 

contínua. As variáveis contínuas que não tiveram distribuição normal tiveram seus 

valores apresentados como mediana e percentis 25 e 75. 

Após analisada a normalidade da distribuição das variáveis contínuas foram 

testadas as hipóteses de associação entre QV e características sociodemográficas, 

da família, do trabalho e estresse ocupacional. Como todos os domínios da 

qualidade de vida tiveram distribuição normal, exceto o domínio família, as 

associações entre as médias dos domínios e as variáveis categóricas com até duas 

categorias foi analisada pelo teste t-Student.  

Para avaliar as associações entre os domínios e variáveis com mais que três 

categorias foi realizada análise de variância (ANOVA), seguida por análises de 

múltiplas comparações com o emprego do teste de Bonferroni.   Para avaliar as 

associações entre o Domínio Família e as variáveis categóricas com até duas 

categorias foi utilizado o teste não-paramétrico de Mann-Whitney. As associações 

entre o domínio Família e variáveis com mais que três categorias foram analisadas 

pelo teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis, seguido por análise de múltiplas 

comparações realizada com o emprego do teste de Bonferroni.  

A correlação entre os escores dos domínios do Instrumento de QV de Ferrans 

&  Powers,  as dimensões e sub-dimensões do Job Stress Scale; e as características 

contínuas sociodemográficas, da família e do trabalho das docentes foi avaliada pelo 

cálculo do Coeficiente de Correlação de Spearman (r). A força das correlações foi 

classificada utilizando-se os critérios propostos por Ajzen e Fishbein (1998)57, que 

classificam os valores em:  

• Muito inferiores a 0,30= fraca (pouco valor para a prática). 

• Próximos a 0,30= satisfatório 

• 0,30 a 0,50 = moderada 

• > 0,50= forte 

 

Em todas as análises o nível de significância adotado foi p-valor menor ou igual 

a 0,05. 

 

A confiabilidade dos domínios e da qualidade  de vida  global do  Instrumento  

de Q V de Ferrans & Powers foi avaliada pela medida da consistência interna pelo 
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cálculo do Coeficiente alfa de Cronbach. Os domínios que apresentaram valores 

acima de 0,7 foram considerados como tendo boa confiabilidade 58.  
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4    RESULTADOS E  DISCUSSÃO 
 

 

      Entre as 78 docentes dos cursos de graduação da área de saúde elegíveis para 

este estudo, 76 consentiram em participar e responderam aos questionários, 

uma(01) não foi abordada por ser professora substituta temporária e uma (01) 

encontrava-se de licença maternidade.  

         

      Os resultados da pesquisa  estão apresentados na sequência que se segue: 

 

4.1 Caracterização sociodemográficas e do trabalho;  

4.2  Avaliação da Qualidade de Vida (QV);  

4.3  Avaliação da Vulnerabilidade ao Estresse Ocupacional;  

4.4 Associação entre as características sociodemográficas e QV;  

4.5  Associação entre estresse ocupacional e QV. 
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4.1 Caracterizações sociodemográfica e do trabalho  

 

Tabela 2. Análise descritiva das características sociodemográficas das docentes 
(n=76). São José dos Campos -SP, 2010. 
Características  n  % 
Estado Civil   

Casada 52 68,42 
Divorciada   6   7,89 
União estável   5   6,58 
Viúva   3   3,95 

Religião   
Católica 
Espírita 
Outras 

51 
13 
  7 

67,11 
17,11 
  9,21  

Evangélica   5   6,58 
Raça   

Branca 
Parda 

72 
  3 

94,74 
  3,95 

Negra   1   1,32 
Renda Familiar (salários mínimos)  

Acima de 07  
05-07             

59 
11 

77,63 
14,47 

03-05    3   3,95 
Titulação (maior) 
   Doutorado                                          
   Mestrado 
   Especialização 

 
33 
30 
11 

 
43,42 
39,47 
14,47 

Graduação   1   1,32 
Livre docência   1   1,32 

 Média (DP) Mediana (Q1-Q3) 
Idade 42,75 (11,47 ) 39 (35-48) 
 

          Observa-se na Tabela 2, que a média de idade das docentes foi de 42,75 

anos (DP 11,47). Verifica-se ainda, que a maioria (68,42%) é casada, 67,11% 

professam a religião católica e a maioria (94,7%) é da raça branca. Observa-se 

também, que 77,63% têm renda familiar acima de 07 salários mínimos. No que se 

refere à titulação acadêmica, 43,42% eram Doutoras e 39,47% Mestres. 

         Estudo realizado com docentes em Escolas Paulistas60, aponta média de idade 

mais elevada na mulher, 41,4 anos, e que a maioria era do sexo feminino 81,8%. 

Outra pesquisa também realizada com docentes apontou que de quinze (15) 

docentes entrevistados, treze (13) eram mulheres, com faixa etária entre 33 e 45 

anos26,   resultado  semelhante foi encontrado  em outro estudo com docentes para 
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avaliação da QV,  dos quais  07 dos  participantes, 06 eram mulheres, com idade de 

44 anos 59. 

         Quanto ao estado civil, observou-se que 68,42% de docentes eram  casadas, 

essa predominância também é observada em outros estudos realizados com 

mulheres docentes, que demonstram que a classe feminina busca relações  

conjugais estáveis,  como o casamento33,60 ,61. 

        Embora o salário da mulher docente  tenha melhorado, estudo26aponta que a 

falta de uma política salarial coerente para a  docente leva a distorções salariais que 

geram incerteza e insegurança à categoria. 

        Estudos apontam5,6,8,9 que o problema salarial sempre esteve presente na 

realidade docente, principalmente das mulheres, desde o início de sua inserção na 

docência, até os dias atuais; os salários da categoria são baixos. Esse fenômeno é 

registrado desde muito tempo em diversas Províncias do Brasil, quando mulheres 

aceitavam ganhar menos, provavelmente porque era uma forma de buscar sua 

autonomia financeira.  As diferenças salariais remontam ao começo das mulheres na 

carreira docente, onde os homens  recebiam salários mais elevados, ocupando as 

mesmas funções. 

      A realizar a somatória das  docentes que participaram do estudo que concluíram 

a pós-graduação em Stricto Sensu, percebe-se um percentual de (84,21%). Estudo62 

que verificou a titulação docente em IES privada identificou um percentual          

menor, onde 40%  dos docentes tinham o título de Mestre e Doutor. 

     O percentual expressivo de docentes com titulação demonstra a preocupação da 

categoria em buscar o aperfeiçoamento e superar as lacunas encontradas na 

formação pedagógica.  

       A Lei 9394/96  das Diretrizes e Bases da Educação Nacional contribuiu para o 

aperfeiçoamento dos docentes uma vez que exige que as instituições de ensino 

superior tenham em seu quadro pelo menos um terço de docentes com titulação 

acadêmica de Mestrado e Doutorado63. 

     A busca de titulação além da motivação para o aperfeiçoamento profissional, 

pode estar associada à consequente manutenção da empregabilidade63 e a 

melhores salários. 
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Tabela 3. Análise descritiva das características da família das docentes (n=76).  São 
José dos Campos-SP, 2010. 
Características  n   % 

Presença de filhos   

Sim 52 68,42 

Não 24 31,58 

Presença de companheiro   

Sim  62 81,58 

Não 14 18,42 

Situação empregatícia do companheiro  

Empregado 51 67,11 

Autônomo 11 14,47 

Sem companheiro 14 18,42 

Atividade doméstica  
associada à docência 

  

1= Sim 69 90,80 

2= Não 07   9,20 

 Média (DP) Mediana (Q1-Q3) 

Número de filhos 2,29 (1,14) 2 (1-3) 

Idade dos filhos 3,90 (1,94) 4 (2-6) 

 

       A Tabela 3 evidencia que a maioria das docentes (68,42%) tem filhos com idade 

média de 3,9 (DP 1,9), média de 2,29 filhos por casal (DP 1,14), reside com o 

companheiro (81,58%) e concilia as atividades acadêmicas com as domésticas 

(90,80%). A composição familiar das docentes exprime a capacidade feminina em 

conciliar a vida familiar, a docência  e as atividades domésticas. Elas,   além  de 

assumirem  grande parte dos afazeres  domésticos6, dedicam-se à arte de ensinar.  

        Mesmo trabalhando fora, a mulher continua  a assumir a função de cuidadora 

do lar, com os mesmos papéis que lhe eram atribuídos  pela sociedade no passado, 

ou seja, voltados para o cuidado com o outro: marido, filhos, atender à família e 

cuidar da casa.  

        Dados publicados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) em 

2009, revelaram que 89,9% das mulheres que trabalhavam fora também se 

dedicavam aos afazeres domésticos, enquanto entre os homens esse percentual  foi 

de 49,6%11. 
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          No que se refere à situação empregatícia, todas as mulheres que têm 

companheiro (81,5%), os mesmos têm atividade remunerada, seja por vínculo 

empregatício ou autônomo, o que sugere o compartilhamento das despesas do lar. 

A posição da mulher na organização familiar mudou nas últimas décadas, uma vez 

que há algum tempo atrás o homem era o único provedor da família, à mulher eram 

destinadas apenas as atividades do lar5,7.  

          Segundo o IPEA, houve um aumento no número de lares brasileiros em que 

as mulheres assumem a função de  provedoras. Esta constatação foi percebida a 

partir da última Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar (PNDA), que aponta que 

entre 1992 e 2009, as famílias, com e sem  filhos, chefiadas por mulheres passaram 

de 0,8% para 9,4% do  total.  Em  números  absolutos,  isso    significa     que     em   

2009,  4,3 milhões de lares brasileiros encontravam-se nessa categoria11, porém 

continuam mantendo a condição de cuidadora.  
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Tabela 4. Análise descritiva das características do trabalho das docentes(n=76).  São 
José dos Campos-SP, 2010. 
Características  n    % 
Graduação *   

Enfermagem 
Odontologia 
Fisioterapia 

18 
14 
  7 

23,68 
18,42 
   9,21 

Nutrição   6    7,89 
Biomedicina   6    7,89 
Serviço Social 
Ciência Biológica                             

  6 
  5 

   7,89 
   6,54 

Terapia Ocupacional    3    3,95 
Farmácia                                            2    2,64 
Economia   1    1,32 
Astronomia   1      1,32 

     Turismo e marketing                                          
     Química                                      
     Medicina                                                                
     Pedagogia                                        
     Ciência Social                                  
     Direito                                                             
     Psicologia                                          

  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1      
  1 

   1,32  
   1,32 
   1,32 
   1,32 
   1,32 
   1,32 
   1,32 

Meio de  para o trabalho   
Condução própria 
Outros 

71 
  3 

93,42 
  3,95 

Transporte coletivo   2   2,63 
   

Número de instituições onde trabalha  
Uma 38 50,00 
Duas 30 39,47 
Três ou mais   8 10,53 

Instituição onde trabalha   
Ensino 76 1100,00 
Hospital 28 36,84 
Ambulatório 
Outros (atividade própria**) 

  9 
  8 

11,84 
10,53 

Indústria   1    1,32 
Tipo de vínculo empregatício   
Instituição 1 (Universidade)   
     Horista 49 64,47 

Integral 27 35,53 
Instituição 2 
     Autônoma 

 
38 

 
50,00 

Horista 34 44,74 
Integral   4   5,26 

Instituição 3 
     Autônoma 

 
67 

 
88,16 

Horista   9 11,84 
 

   
* Corresponde à formação básica do docente ( graduação realizada). 

**Atividade própria como autônoma dentro da sua própria formação acadêmica. 
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      Evidencia-se na Tabela 4, que o maior percentil encontrado foi de docentes 

graduadas em enfermagem (23,68%). Nota-se, ainda, que a  maioria das mulheres 

(93,42%) tem condução própria, 50% trabalham apenas em uma instituição e 

39,47% tem duplo vínculo empregatício. Além da atividade docente, elas 

desenvolvem atividades em  instituição de saúde hospitalar, ambulatório ou exercem 

atividades como autônomas.  

      A maioria das docentes (64,47%) trabalha na instituição onde o estudo foi 

desenvolvido e está contratada em regime horista, 35,53% exercem a atividade em 

regime integral.  

      Estudo26  aponta que o sistema de contratação de professores em regime de 

hora-aula dificulta o exercício da docência e pode ser considerado elemento 

prejudicial para o competente exercício profissional . Além disto, pode ser associado 

ao sentimento de instabilidade financeira, gerado pela incerteza do número de aulas 

que serão  atribuídas ao docente em  cada semestre.  

       Outro estudo62 realizado em Instituições de ensino superior privado demonstrou 

que das universidades analisadas somente 8,8% contratavam professores em 

regime de tempo integral,  o regime horista era majoritário (65,4%) dado muito 

semelhante ao identificado no estudo atual. 

        Os dados da Tabela 4 mostram a presença marcante da enfermagem na 

docência na instituição. Uma pesquisa61 realizada com docentes enfermeiros  para 

avaliação da QV em 2012, aponta  que dos 38 docentes que participaram da 

pesquisa, 37 eram mulheres, demonstrando assim que tanto no  processo do 

trabalho assistir em enfermagem, quanto no processo do trabalho ensinar é 

reproduzida a inserção da mulher na sociedade, uma vez que, em ambos os 

processos, essas atividades são tidas como ‘características marcantes da mulher’, 

tal afirmação nos reporta à sua inserção na história da sociedade26, como parte 

integrante do ser mulher, onde  o educar e  o cuidar são tidos como extensão do 

trabalho doméstico60.  

      No que se refere ao meio de transporte  utilizado para se deslocar para o 

trabalho, a maioria  das docentes (93,4%) informou possuir  condução própria. 

Dados semelhantes foram encontrados em outra pesquisa  relacionada à docentes 

de IES, onde dos 27 docentes pesquisados 21(77,8%) tinham condução própria. A  
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pesquisa  mostrou que esses docentes tinham maior relevância social na vida do 

trabalho do que aqueles que utilizavam  transporte coletivo63. 

      Observou-se, também na Tabela 4, que 50% das docentes têm mais de um 

vínculo empregatício em outras instituições que não são voltadas para o ensino, o 

que  vai de encontro com outras pesquisas, que relatam que atividades 

administrativas, de saúde  e de ensino, são realizadas concomitantemente ás 

atividades acadêmicas26,63,64 

  

     
Tabela 5. Análise descritiva das características do trabalho das docentes (n=76). São 
José dos Campos-SP, 2010. 

Características Média (DP) Mediana (Q1-Q3) 

Tempo de deslocamento  

casa-trabalho (horas) 

2,25 (1,46) 2,00 (1-3) 

Carga horária diária 2,76 (1,04) 3,00 (2-3) 

Carga horária semanal 5,81 (2,67) 7,00 (4-7) 

 

          
       A Tabela 5 demonstra que a média de tempo de deslocamento das docentes de 

casa para o trabalho é de 2,25 horas (DP1,46). Evidencia, ainda, que elas 

trabalham, na atividade docente, em média 2,76 horas diárias e têm em média 5,81 

horas de jornada  semanal de trabalho como docente.  

      A presente pesquisa mostrou que a média da carga horária diária e semanal das 

docentes é relativamente baixa na instituição em questão. Salienta-se que esses 

resultados foram direcionados à carga horária na instituição pesquisada. Na Tabela 

4 (pag.40), observa-se que 50% das docentes têm mais de um vínculo empregatício, 

fato pode ser explicado pela baixa carga horária destinada  à docência. Outras 

pesquisas referem também carga horária relativamente  aquém da necessidade do 

docente, o que implica na falta de tempo para realizar todas a atividades 

necessárias ao bom desempenho de seu trabalho, e que os obriga de certa forma a 

cumprir suas atividades extraclasse26,64. 

      A jornada de trabalho do docente não se resume apenas ao tempo em que  fica 

em sala de aula, é comum a atividade extra-classe, levando com isso a uma 
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ocupação maior de tempo de sua vida fora dos espaços da instituição de ensino, 

gerando insatisfação no trabalho10. 

 

4.2  Avaliação da Qualidade de Vida 

 

       A qualidade de vida foi avaliada pelo Instrumento de Qualidade de Vida de 

Ferrans & Powers. A confiabilidade da escala neste estudo, foi avaliada pelo cálculo 

do coeficiente alfa de Cronbach.  

 

Tabela 6. Análise da consistência interna dos domínios do Instrumento de Qualidade 
de Vida de Ferrans & Powers. São José dos Campos -SP, 2010. 
Domínios   Alfa de Cronbach 

Saúde e Funcionamento (SF) 0,88 

Socioeconômico (SE) 0,88 

Psicológico espiritual (PE) 0,90 

Família (FA) 0,89 

Qualidade de vida geral (IQV-FP) 0,89 

 

         A Tabela 6 demonstra que em todos os domínios os valores de alfa de 

Cronbach foram superiores a 0,80, admitindo-se, portanto, que houve boa 

consistência interna, uma vez que valor superior a 0,7 é considerado de boa 

confiabilidade58. 

        Outro estudo33 que usou o mesmo instrumento, adaptado para gestantes, 

também apresentou valores de alfa de Cronbach inferiores ao da presente pesquisa, 

porém com boa consistência interna.  Os valores foram para o domínio Família 

(0,57); para o Socioeconômico (0,65); Saúde e Funcionamento (0,73)  e para o 

Psicológico/espiritual (0,73). 

         Kimura49 no estudo de validação deste instrumento para o português, 

encontrou coeficientes de consistência interna inferiores aos do estudo atual nos  

domínios: Socioeconômico (0,71); Psicológico/espiritual (0,84) e Família (0,65), 

apenas no domínio Saúde e Funcionamento o coeficiente foi idêntico (0,88). 
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Tabela 7. Análise descritiva dos domínios do Instrumento de Qualidade de Vida de 
Ferrans & Powers. São José dos Campos-SP, 2010. 
   Dimensões  Média  DP Mediana    Q1   Q3 Mínimo  Máximo 

Saúde / Funcionamento  

(SF) 

22,15 4,53   23,28 19,88 25,28  1,85 30,00 

Socioeconômico (SE) 23,64 4,23   24,03 21,52 25,94  0,00 30,00 

Psicológico/ espiritual 

  (PE) 

24,48 4,16   24,86 22,86 27,21  0,00 30,00 

Família (FA) 25,91 5,10   27,00 24,00 28,50  0,00 30,00 

Qualidade de vida geral  

(IQV-FP) 

23,45 4,02   24,16 21,83 26,03  0,75 30,00 

 

Observa-se na Tabela 7, que a maior média de QV foi no domínio Família  

25,91(DP 5,10), e a seguir no domínio Psicológico/Espiritual com  média de 24,48 

(DP4,16). A menor média encontrada foi no domínio Saúde/Funcionamento 22,15 

(DP 4,53). 

Em relação à qualidade de vida geral o escore médio entre as docentes foi de 

23,45 pontos (DP=4,02). Verificou-se que 25% (percentil 25) das docentes tiveram 

escore de IQV-FP até 21,83 pontos e 75% das docentes tiveram escore de IQV-FP 

até 26,03 pontos. 

Houve sobreposição de intervalo de confiança no IQV Geral e no domínio 

Socioeconômico, onde suas médias encontram-se no mesmo espaço, não havendo 

diferença entre o IQV Geral e o domínio Socioeconômico. 

Os escores dos domínios deste instrumento podem variar de 0 a 30 e, quanto 

maior o valor, melhor a qualidade de vida. Portanto, os resultados apontam um boa 

qualidade de vida para as docentes integrantes da pesquisa, principalmente no 

domínio Família (25,91), e no domínio Psicológico-Espiritual (24,48).  

Esses resultados podem ser comparados a outras pesquisas que também 

utilizaram o mesmo instrumento de avaliação de QV. Em um deles com estudantes 

de enfermagem65, o IQV geral (foi de 25,40) e em  estudo realizado com 

gestantes33(o IQV foi 23,84),  destacando-se o domínio Família  (com o escore de 

27,24).  

Outra pesquisa66, também destacou o domínio Família (com a média de  27,8), 

seguido pelo domínio Psicológico/espiritual (23,3)  resultados que se  assemelham 
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aos desta  pesquisa, onde o domínio Família foi o que apresentou maior média 

(25,91).  

 

4.3 Avaliação da Vulnerabilidade ao Estresse Ocupacional 

 

        O estresse ocupacional das docentes foi avaliado pela versão resumida da Job 

Stress Scale (JSS), cujos testes originais demonstraram que as estimativas de 

consistência interna (alpha de Cronbach) foram de 0,79 para a dimensão demanda, 

0,67 para a dimensão controle e 0,85 para  a dimensão apoio socia52.  

 
Tabela 8. Análise da consistência interna das dimensões do Job Stress Scale. São 
José dos Campos -SP, 2010. 

Job Stress Scale  Alfa de Cronbach      Alfa se o item excluído 

  
      0,79 

 
Demanda 

Item a                0,721 
Item b                0,716 
Item c                0,720 
Item d                0,781 
Item e                0,799 

Controle       0,63  
Item f                0,551 
Item g                0,667 
Item h                0,636 
Item i                0,686 
Item j                0,389 
Item k                0,457 

Apoio Social       0,87  
Item l                0,864 
Item m                0,817 
Item n                0,831 
Item o                0,829 
Item p                0,874 
Item q                0,830 

 
 
         Na tabela 8, é demonstrada a  confiabilidade da escala JSS na populaçao  

estudada, que foi avaliada pelo cálculo do coeficiente alfa de Cronbach, tendo sido 

verificado que as dimensões Demanda e Apoio Social obtiveram valores superiores 

a 0,70 demonstrando uma boa consistência interna destas dimensões.  

        A dimensão   Controle  foi  a  que   apresentou  menor consistência   interna  

(α=0,63), assemelhando-se ao estudo67 realizado com profissionais de enfermagem, 
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onde a dimensão Demanda foi de  0,73, a dimensão Controle 0,54 e a dimensão 

Apoio social 0,75. 

           Em estudo52 que avaliou a consistência interna do presente instrumento, 

realizado com 3.574 indivíduos,  os  valores de Alfa de Cronbach corresponderam a  

0,72 para a dimensão Demanda, 0,63 para a dimensão Controle e 0,86 para a 

dimensão Apoio Social,  resultados praticamente idênticos ao do estudo atual.          

 

Tabela 9. Análise descritiva das dimensões, sub-dimensões e itens do Job  Stress 
Scale. São José dos Campos -SP, 2010. 

Job Stress Scale  Média DP Mediana Q1 Q3 Mínimo Máximo 

Dimensão Demanda 15,22 2,64 16,00 14,25 17,00 5,00 19,00 
Item a 3,63 0,67 4,00 3,00 4,00 1,00 4,00 
Item b 3,54 0,62 4,00 3,00 4,00 1,00 4,00 
Item c 3,41 0,70 3,00 3,00 4,00 1,00 4,00 
Item d 1,86 0,67 2,00 1,00 2,00 1,00 4,00 
Item e 2,83 0,91 3,00 2,00 3,00 1,00 4,00 

Dimensão Controle 19,30 2,22 20,00 18,00 21,00 14,00 24,00 
Discernimento 
intelectual 

13,14 1,08 13,00 12,25 14,00 10,00 16,00 

Autoridade sobre 
decisão 

6,16 1,49 6,00 6,00 7,00 2,00 8,00 

Item f 3,68 0,59 4,00 3,00 4,00 1,00 4,00 
Item g 3,88 0,36 4,00 4,00 4,00 2,00 4,00 
Item h 3,88 0,33 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 
Item i 1,70 0,69 2,00 1,00 2,00 1,00 4,00 
Item j 3,12 0,75 3,00 3,00 4,00 1,00 4,00 
Item k 3,04 0,84 3,00 3,00 4,00 1,00 4,00 

Dimensão Apoio 
Social 

19,30 3,11 19,00 18,00 22,00 10,00 24,00 

Item l 3,00 0,67 3,00 3,00 3,00 1,00 4,00 
Item m 3,07 0,70 3,00 3,00 3,75 1,00 4,00 
Item n 3,20 0,65 3,00 3,00 4,00 1,00 4,00 
Item o 3,13 0,77 3,00 3,00 4,00 1,00 4,00 
Item p 3,50 0,62 4,00 3,00 4,00 1,00 4,00 
Item q 3,41 0,59 3,00 3,00 4,00 2,00 4,00 

 

 A partir da análise da Tabela 9, verifica-se a média do escore das docentes  

na dimensão Demanda (15,22)  e nas dimensões Controle  e Apoio Social o valores 

idênticos (19,30). No que se refere ao Q1(25%)  das docentes tiveram escore da 

dimensão Demanda com valores até 14,25 pontos. Já nas Dimensões Controle e 

Apoio Social o escore foi maior tendo sido observado que o Q1 (25%) das docentes 

obtiveram escores inferiores ou igual a 18 pontos. 
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         Alguns estudos usam as dimensões Demandas e Controle como variáveis 

contínuas, o que significa que escores elevados demonstram alta demanda  e alto 

controle, enquanto outros optam por usar a versão sueca da escala, onde ocorre o 

uso da razão obtido pela divisão dos escores da dimensão demanda e controle, 

sendo assim,  quanto maior for a demanda em relação ao controle, maior será a 

razão e maior o estresse no trabalho, e quanto menor for a demanda em relação ao 

controle, menor será a razão e menor será o estresse no trabalho67.                       

         A presente pesquisa utilizou as dimensões demandas e controle como 

variáveis contínuas, ou seja, escore elevado significa alta Demanda ou alto Controle. 

O resultado mostrou que as docentes apresentaram escores maiores para as 

dimensões Controle (19,30) e Apoio Social (19,30), a dimensão Demanda 

apresentou a menor média ( 15,22).    

         Estudo67 citado anteriormente aponta dados semelhantes,  onde a dimensão 

Demanda obteve uma média de 14,8, a dimensão controle 16,5 e a dimensão apoio 

social 18,7, não considerando diferenças marcantes entre os valores das médias. 

        Ao analisar os itens individualmente, percebe-se na dimensão demanda maior 

média no item a: 3,63 (Com que frequencia você tem que fazer suas tarefas com 

rapidez?) e a menor média no item d: 1,86 ( Você tem tempo suficiente para cumprir 

todas as tarefas de seu trabalho?); na dimensão controle, as maiores médias foram 

para item g:3,88 (Seu trabalho exige muita habilidade ou conhecimento 

especializado?) e o item h ( Seu trabalho exige que você tome iniciativas?), a menor 

média ficou para o item i (No seu trabalho você tem que repetir muitas vezes as 

mesmas tarefas?) e no domínio apoio social a menor média 3,0  foi encontrada no 

item l (Existe um ambiente calmo e agradável onde trabalho?) e a maior no item p 

(no trabalho eu me relaciono bem com meus chefes?), no estudo citado67, também 

foram encontrados valores de médias semelhantes nos mesmos itens individuais, na 

maior e menor proporção das médias: Dimensão demanda: item a: 3,6, item d: 1,7; 

Dimensão controle: item i:1,1, item g:3,6 e no Domínio apoio social: item l: 2,6 e no 

item p: 3,5. As respostas dos itens variam de 01 a 04. Nos itens em que  a média  

ficou mais próxima de 04,  demonstrou uma maior  percepção das dimensões 

Demanda, Controle e Apoio Social, ou seja, quanto mais próximo de 04 as médias 

das dimensões Controle e Apoio Social,  menor carga de estresse, e mais próximas 

de 4 na dimensão Demanda maiores índices de estresse. Sendo o ideal haver um 



60 

 

 

 

equilíbrio entre as dimensões, possibilitando um trabalho ativo, onde o indivíduo 

consegue manter-se bem e motivado para o trabalho. 

 

4.4 Associação entre características sociodemográficas e qualidade de vida 

 
Tabela 10. Comparação entre as médias dos escores dos domínios Saúde e 
Funcionamento e Socioeconômico e as características sociodemográficas das  
docentes. São José dos Campos, 2010. 
Características Domínio Saúde e 

Funcionamento 
P* Domínio 

Socioeconômico 
P* 

Média   DP Média DP 
Estado Civil   0,116   0,448 

Casada 22,17 4,51  23,67 4,46  
Solteira 24,99 2,18  25,15 3,02  
União estável 20,42 3,04  20,79 0,97  
Viúva 20,95 4,18  24,23 3,08  
Divorciada 19,25 6,86  22,96 5,63  

Religião   0,322   0,419 
Católica 21,59 5,06  23,20 4,63  
Evangélica 21,39 0,67  22,72 3,14  
Espírita 23,91 3,34  25,12 2,72  
Outras 23,52 2,90  24,77 3,93  

Raça   0,542   0,472 
Branca 22,03 4,61  23,52 4,28  
Negra 22,07 -  23,63 -  
Parda 25,02 1,44  26,60 2,99  

Renda Familiar 
(salários mínimos) 

  0,160   0,282 

02-03  24,55 1,06  24,67 1,46  
03-05  26,36 1,86  27,80 2,08  
05-07  23,38 3,53  24,32 3,23  
Acima de 07  21,59 4,73  23,25 4,47  

Titulação (maior)   0,976   0,842 
Graduação 21,54 -  21,38 -  
Especialização 21,72 5,11  22,85 3,37  
Mestrado 22,51 4,08  23,70 3,24  
Doutorado 21,94 4,96  24,02 5,30  
Livre docência 23,69 -  20,56 -  

*Teste de ANOVA. 

 

             Observa-se, na Tabela 10, que não houve na comparação entre os escores 

do Domínio Saúde e Funcionamento e os dados sóciodemográficos das docentes, 

resultado estatisticamente significante (p > 0,05). O mesmo ocorrendo na 

comparação dos escores do domínio Socioeconômico com os dados 

sóciodemográficos (p > 0,05).  Estes resultados demonstram que não houve 
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influência do estado civil, religião, raça, renda familiar e titulação das docentes em 

sua QV, nos domínios Saúde e Funcionamento e, Socioeconômico.  O maior  valor 

de p está na titulação, tanto no domínio Saúde e Funcionamento (0,976) quanto 

domínio Socioeconômico (0,842).  

           Pesquisa68 que também utilizou o mesmo instrumento para avaliação da QV 

de alunos trabalhadores, relaciona o valor de p maior que 0,05 quando comparado o 

estado civil dos participantes aos domínios Saúde e Funcionamento (0,47) e 

Sócioeconomico (0,84). Esses resultados podem ser reportados a um  conceito de 

qualidade de vida, onde a autora32 afirma que QV “é  uma noção eminentemente  

humana, estando relacionada ao grau de satisfação que o indivíduo encontra na vida 

familiar,amorosa, social e ambiental e a própria estética social”. Sendo assim, pode-

se deduzir que as docentes pesquisadas estão em equilíbrio no que se refere aos 

itens abordados.            
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         Na tabela a seguir, foram encontrados resultados semelhantes: 

 

Tabela 11. Comparação entre as médias dos escores dos domínios Família e 
Psicológico/Espiritual e as características sócio demográficas. São José dos Campos 
-SP, 2010. 
Características Domínio Psicológico-

espiritual 
P* Domínio 

Família 
P† 

Média DP Média DP 
Estado Civil   0,572   0,465 

Casada 24,39 4,50  26,44 4,83  
Solteira 26,05 2,30  25,36 4,04  
União estável 22,64 3,33  26,10 1,56  
Viúva 22,83 2,08  26,00 2,00  
Divorciada 24,98 4,78  21,96 9,73  

Religião       
Católica 24,01 4,58 0,586 25,51 5,92 0,995 
Evangélica 25,43 2,63  26,55 3,27  
Espírita 25,53 3,19  26,62 3,14  
Outras 25,24 3,36  26,89 2,31  

Raça   0,474   0,722 
Branca 24,35 4,22  25,84 5,21  
Negra 25,00 -  26,00 -  
Parda 27,36 2,31  27,50 3,12  

Renda Familiar (salários 
mínimos) 

  0,196   0,863 

02-03  25,29 1,13  27,67 0,76  
03-05  28,38 1,85  26,00 1,73  
05-07  25,81 2,61  27,06 2,41  
Acima de 07  23,99 4,44  25,59 5,68  

Titulação (maior)   0,738   0,505 
Graduação 19,57 -  25,50 -  
Especialização 24,69 2,89  26,15 3,30  
Mestrado 24,96 2,82  26,18 4,84  
Doutorado 24,14 5,42  25,83 5,91  
Livre docência 24,00 -  18,00 -  

*Teste de ANOVA. †Teste de Kruskal-Wallis. 

 

           A Tabela 11 demonstra que na comparação entre os escores do domínio 

Psicológico-Espiritual e Família com os dados sócio demográficos   das docentes, 

não houve resultados estatisticamente significantes ( p> 0,05). 

          Estes resultados demonstram que não houve influência do estado civil, 

religião, raça, renda familiar e titulação das docentes em sua QV, nos domínios 

Psicológico-Espiritual e Família. Entretanto em  estudo realizado em 200668,  onde 

foram  comparados os domínios do IQV com dados sócio demográficos, no item  
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estado civil dos pesquisados o valor de p manteve-se acima de 0,05, no domínio 

Psicológico/espiritual: 0,91;  no domínio Família: 0,61. 

 

Tabela 12. Comparação entre as médias dos escores de Qualidade de Vida Global 
segundo características sociodemográficas. São José dos Campos -SP, 2010. 
Características Qualidade de Vida global  

Média DP P* 
Estado Civil   0,372 

Casada 23,51 4,19  
Solteira 25,31 2,27  
União estável 21,69 1,11  
Viúva 22,66 2,65  
Divorciada 21,73 6,07  

Religião   0,388 
Católica 22,95 4,50  
Evangélica 23,20 1,73  
Espírita 24,88 2,71  
Outras 24,64 2,89  

Raça   0,478 
Branca 23,34 4,08  
Negra 23,47 -  
Parda 26,24 1,82  

Renda Familiar (salários mínimos)   0,196 
02-03  25,09 0,39  
03-05  27,16 1,47  
05-07  24,55 2,78  
Acima de 07  22,97 4,27  

Titulação (maior)   0,969 
Graduação 21,56 -  
Especialização 23,07 3,27  
Mestrado 23,77 3,22  
Doutorado 23,38 4,99  
Livre docência 22,55 -  

*Teste de ANOVA 

 

           Na comparação do escores globais de qualidade de vida com os dados sócio-

demográficos das docentes não houve diferença  estatisticamente significante, pois 

o valor de p manteve-se > 0,05. 

            Segundo dados estatísticos os resultados encontrados nas Tabelas 10, 11 e 

12 mostram que  valores de p maiores que 0,05 têm aderência à distribuição normal, 

sendo as associações encontradas sem significância estatística56. 

Nestas associações todos os domínios de qualidade de vida e os dados sócio 

demográficos tiveram distribuição normal, sugerindo boa qualidade de vida para as 
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docentes pesquisadas. Pesquisa68 realizada com alunos trabalhadores em 2006,  

apontou  o IQV global comparado ao estado civil com o valor de p igual 0,85,  não 

sendo estatisticamente  significante, importante relatar que na pesquisa a maioria 

dos estudantes eram solteiros, o que diferencia da pesquisa atual, sendo a maioria 

das docentes casadas, porém não foi estatisticamente significante no que se referiu 

ao IQV global quando comparado ao estado civil em ambas  pesquisas. 

 

Tabela 13. Comparação entre a média dos escores dos domínios Saúde e  
Funcionamento  e  Socioeconômico e as  características da família das docentes. São 
José dos Campos-SP, 2010. 
Características Domínio Saúde e 

Funcionamento 
P Domínio 

Socioeconômico 
P 

 Média DP  Média DP  
Presença de filhos   0,475*   0,367* 

Sim 21,90 4,66  23,38 4,63  
Não 22,70 4,29  24,22 3,23  

Situação 
empregatícia do 
companheiro 

  0,183†   0,098† 

Empregado 22,59 3,44  24,03 2,88  
Autônomo 19,83 7,02  21,11 7,85  
Sem companheiro 22,37 5,43  24,22 4,21  

*Teste t-student. †Teste de ANOVA. 

 

            Na comparação entre as médias dos escores do Domínio 

Saúde/Funcionamento e as características da família das docentes não foi 

observado associação estatisticamente significante, da mesma forma entre o 

Domínio Socioeconômico e as características da família das docentes ( p>0,05). 

           O que se destaca na Tabela 13, é o menor valor de p no domínio 

Sócioeconomico (0,098), embora não tenha apresentado associação 

estatisticamente significante. Estudo com profissionais de educação física realizado 

em 200969, no qual efetuado uma relação entre atividade física e qualidade de vida, 

apontou também o domínio Sócioeconômico com valor de p=0,09 comparado ao 

nível de atividade física em um período de 24h, no citado estudo a autora faz um 

questionamento: “O indivíduo com grande gasto energético diário relacionado a 

muitas tarefas (domésticas, trabalho, lazer, transporte entre outras), tem percepção 

de sua qualidade de vida em relação a sua escolaridade e cumprimento de suas 

responsabilidades familiares? Sendo assim, no presente estudo também pode ser 

feito um questionamento que segue os mesmos parâmetros de comparação: as 
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docentes, cujos companheiros estavam empregados tinham uma percepção melhor 

de sua qualidade de vida, em relação aos itens que compõe o domínio 

sócioeconômico,  principalmente às suas responsabilidades familiares? 

Em pesquisa realizada para avaliação de QV de alunos trabalhadores de nível 

técnico de enfermagem, na comparação  entre vínculo empregatício e o domínio 

Sócioeconômico, foi encontrada diferença estatisticamente significante (p=0,03), , 

denotando melhor qualidade de vida para os alunos que possuem vínculo 

empregatício68. 

       

Tabela 14. Comparação entre as médias dos escores dos domínios Família e 
Psicológico-Espiritual e as características da família das docentes. São José dos 
Campos -SP, 2010. 
Características Domínio 

Psicológico-
espiritual 

P Domínio 
Família 

P 

 Média DP  Média DP  
Presença de 
filhos 

  0,136*   0,062§ 

Sim 24,08 4,59  26,20 5,62  
Não 25,39 2,85  25,26 3,75  

Situação 
empregatícia 
do 
companheiro 

  0,036†(E 
> A, 

p=0,035) 

  0,004‡ (E > A, 
p=0,004; E > 

SC, p=0,0012) 

Empregado 25,00 2,98 27,38 2,44 
Autônomo 21,53 7,65  22,06 8,68  
Sem 
companheiro 

 
24,96 

 
3,36 

  
23,08 

 
6,85 

 

*Teste t-student. †Teste de ANOVA. ‡Teste de Kruskal-Wallis, com análise múltiplas 
comparações (teste de Bonferroni). §Teste de Mann-Whitney. 
 

A partir da análise da Tabela 14, verifica-se que não houve associação entre os 

domínios Psicológico-Espiritual e Família e a presença de filhos (p=0,136). Houve 

associação estatisticamente significante entre a situação empregatícia do 

companheiro e Qualidade de Vida no domínio Psicológico/Espiritual (p=0,036) e no 

domínio Família (p=0,004). As docentes cujos companheiros estavam empregados 

obtiveram escores de QV nos domínios Psicológico-Espiritual (25,00) e Família 

(27,38) significativamente maiores que aquelas cujos companheiros eram 

autônomos (p=0,035 e p=0,004, respectivamente). Houve diferença significativa no 
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IQV das docentes cujos companheiros estavam empregados, no domínio Família 

(p=0,004) e das docentes sem companheiro (p=0,0012). 

 Camargo70 em 2004, relata que o trabalho significa sobrevivência e segurança, 

contrapondo-se ao medo do desemprego e do semitrabalho. As principais causas de 

ansiedade nos trabalhadores são o medo do desemprego e as angústias do trabalho 

informal, sendo portanto, o vínculo empregatício um fator de segurança para a vida 

de qualquer trabalhador, independente da profissão68.  

Por outro lado, o trabalho autônomo implica na livre disposição dos produtos ou 

no resultado do esforço do trabalhador, conferindo-lhe os rendimentos financeiros de 

acordo com própria produção de trabalho. Este trabalho possui as características 

daquilo que se compreende como “empregado” e “não empregado”, não havendo 

um contrato de trabalho para esse grupo de trabalhadores71, sendo tal situação 

considerada muito instável. 

 Estudo60 realizado em São José do Rio Pardo-SP, com docentes, denota  a 

participação feminina no mercado de trabalho como sendo  um importante papel 

social no orçamento da renda familiar. Entretanto, o fato de ter um companheiro, 

com vínculo empregatício, favorece ainda mais à docente, proporcionando-lhe uma 

melhor qualidade de vida, assegurando uma maior estabilidade financeira.  

 

Tabela 15. Comparação entre a média dos escores de Qualidade de Vida Global e as 
características da família das docentes. São José dos Campos -SP, 2010. 
Características Qualidade de Vida 

global 
P 

 Média DP  
Presença de filhos   0,477* 

Sim 23,25 4,38  
Não 23,89 3,16  

Situação empregatícia do 
companheiro 

  0,055† (E > A, 
p=0,049) 

Empregado 24,01 2,58  
Autônomo 20,81 7,36  
Sem companheiro 23,49 4,37  

*Teste t-student. †Teste de ANOVA. 

 

         Observa-se na Tabela 15, que não houve associação entre a QVG e a 

presença ou não de filhos (p= 0,477). 

        Nunes68 demonstra em pesquisa, realizada com estudantes de  enfermagem,  

que não houve significância estatística na  relação entre a qualidade de vida e a 
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presença de filhos (p=0,42). Dado que corrobora com os resultados do presente 

estudo. 

 A Tabela 15 evidencia ainda, que houve relação estatisticamente significante 

na QVG das docentes  cujos companheiros eram autônomos (p=0,049), não tendo 

relação estatisticamente significante aquelas cujos companheiros estavam 

empregados (p= 0,055).  

        Estudo72 realizado em 2002, já enfatizava o trabalho e a família como eixo 

organizadores da vida de homens e mulheres, apontando  como responsabilidade 

de ambos, essa relação dentro do contexto familiar. 

O vínculo empregatício dá ao trabalhador uma segurança maior, e 

principalmente no que se refere a segurança trabalhista68 sendo essa hipótese uma 

justificativa para a maior qualidade de vida das docentes pesquisadas, cujos 

companheiros têm vínculo empregatício. 
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Tabela 16. Comparação entre as médias dos escores dos domínios Saúde e 
Funcionamento e Socioeconômico e as características do trabalho das docentes. São 
José dos Campos -SP, 2010. 

Características Domínio Saúde e 
Funcionamento 

p Domínio 
Socioeconômico 

p 

 Média DP  Média DP  
Meio de transporte para o 
trabalho 

  0,979   0,946 

Condução própria 22,13 4,57  23,68 4,22  
Transporte coletivo 22,24 5,11  23,63 9,02  
Outros 22,67 4,93  22,84 2,45  

Número de instituições onde 
trabalha 

  0,357   0,588 

Uma 22,58 4,77  23,74 4,86  
Duas 22,17 3,44  23,91 3,44  
Três ou mais 20,04 6,66  22,19 3,93  

Instituição onde trabalha       
Hospital   0,301   0,494 

Sim 21,44 4,55  23,22 3,78  
Não 22,57 4,51  23,89 4,50  

Ambulatório   0,108   0,086 

Sim 19,87 6,21  21,53 3,50  
Não 22,46 4,22  23,93 4,27  

Outros   0,394   0,068 

Sim 23,50 4,51  25,72 2,89  
Não 
 

21,99 4,54  23,40 4,32  

Tipo de vinculo empregatício 
 

      

Instituição 1 (Universidade)   0,065   0,077 

Horista 22,86 3,97  24,23 3,44  
Integral 
 

20,86 5,24  22,58 5,30  

Instituição 2   0,704   0,659 

Horista 21,62 4,33  23,60 3,72  
Integral 22,58 4,41  23,06 1,95  

 

      Na comparação entre as médias dos escores dos quatro domínios da QV e as 

características do trabalho das docentes não foi realizada a estatística da instituição três (3), 

pelo n ser insuficiente.      

      Observa-se na Tabela 16, que não houve diferença estatisticamente  significativa 

na associação entre os escores dos Domínios Saúde / Funcionamento  e 

Socioeconômico e as características do trabalho das docentes (p>0,05) ou seja, o 
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meio de transporte, o tipo de contratação e o número de instituições em que 

trabalham, não interferiu na QV das docentes nestes domínios. 

            Pesquisa68 que relacionou  vínculos empregatícios com os domínios de IQV, 

demonstrou que no domínio Saúde/Funcionamento, a  maioria dos pesquisados 

tinha um (01) vínculo empregatício, com um escore de 20,17 e p=0,99, no domínio 

Socioeconômico: escore 20,36 e p=0,22 ambos sem significados estatísticos, o que 

coincide com os resultados da pesquisa atual. 

            Apesar de não haver diferença estatisticamente significante na associação 

entre o Domínio Saúde/Funcionamento e as características do trabalho das 

docentes, observou-se  no item ‘tipo de vínculo empregatício”  o menor valor de p 

(0,065). Observa-se ainda que as medidas dos escores destes dois domínios são 

maiores para as docentes com vínculo horista (22,86 e 24,23) do que das que são 

contratadas por período integral (20,86 e 22,58).  

           As pesquisas26,62 realizadas com docentes afirmam que o vínculo 

empregatício  como horista é  majoritário nas instituições e considerado  como um 

fator dificultador  para a docência e  para a pesquisa, o que desagrada aos 

docentes.   

           O presente estudo de forma contraditória demonstrou por seus resultados  

que as docentes com contratações  horistas, cuja média de horas trabalhadas foi  

pequena,  tiveram  uma qualidade de vida melhor do que as contratadas por tempo 

integral. Este fato pode ser explicado pela disponibilidade de tempo para cuidar de si 

mesmo, ser útil às pessoas, praticar atividades de lazer, dentre outros aspectos 

próprios ao domínio Saúde/Funcionamento, embora algumas  docentes  tivessem  

até 03 (três) empregos.  
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Tabela 17. Comparação entre a média dos escores dos domínios Psicológico-
Espiritual e Família e as características do trabalho das docentes. São José dos 
Campos -SP, 2010. 

Características Domínio Psicológico-
espiritual 

p Domínio 
Família 

p 

 Média DP Média DP  
Meio de transporte para o 
trabalho 

  0,415   0,126 

Condução própria 24,40 4,20  26,06 5,17  
Transporte coletivo 30,00 -  25,00 7,07  
Outros 24,50 2,68  23,00 1,73  

Número de instituições onde 
trabalha 

  0,476   0,463 

Uma 23,90 5,04  26,07 5,42  
Duas 25,09 3,15  25,97 3,30  
Três ou mais 25,05 2,33  24,95 8,69  

Instituição onde trabalha       
Hospital      0,438 

Sim 24,78 3,19 0,608 25,33 5,49  
Não 24,31 4,64  26,24 4,89  

Ambulatório   0,695   0,861 
Sim 24,79 2,14  24,96 8,10  
Não 24,44 4,37  26,04 4,62  

Outros   0,070   0,309 
Sim 26,36 2,60  27,83 1,61  
Não 
 

24,26 4,27  25,67 5,33  

Tipo de vinculo empregatício       

Instituição 1 (Universidade)   0,078   0,019 

Horista 25,12 3,04  26,68 4,09  
Integral 
 

23,35 5,52  24,49 6,42  

Instituição 2   0,966   0,407 
Horista 25,09 3,02  25,81 5,01  
Integral 25,02 2,84  25,22 3,37  

 

        Na Tabela 17 pode-se verificar que na associação entre os escores do Domínio 

Psicológico/Espiritual e as características do trabalho das docentes não houve 

diferença estatisticamente significante (p > 0,05). 

       Entretanto, na associação entre os escores do Domínio Família e o tipo de 

vínculo do trabalho das docentes houve diferença estatisticamente significante 

(p=0,019). A média dos escores se sobressai  com o valor de 26,68 neste domínio 

para as docentes horistas. Tal situação denota que o vínculo como horista afeta 

diretamente a qualidade de vida das docentes  que participaram desta pesquisa em 
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relação ao domínio Família,  mas,   de maneira positiva, podendo-se sugerir que o 

fato de ser horista, proporciona à docente maior tempo para estar com a família, 

dando-lhe um suporte familiar melhor, atendendo aos itens que compõe o domínio 

Família, com consequente melhora de sua qualidade de vida.                                    

        Estudo63 realizado com docentes para avaliação da QVT, no Município de São 

Paulo, embora não tenha utilizado o mesmo instrumento de mensuração de QV ,  

apresentou dados contraditórios ao do presente estudo, e os pesquisados estavam 

insatisfeitos com a jornada de trabalho, e a maioria dos professores eram  horistas, 

ou seja, recebiam seus salários com base na produção ( número de aulas dadas).  

        Pesquisa realizada em Santos-SP26 com docentes universitários do curso de 

enfermagem, também apontou ser o regime horista  predominante na instituição, 

elemento este, considerado dificultador do competente exercício profissional. A 

interferência na vida familiar é apontada por eles como fator desgastante da QVT, 

principalmente por ser a remuneração efetuada apenas pelas horas em que 

desenvolvem trabalho com seus alunos, sendo os trabalhos extraclasses realizados 

no tempo que deveria ser destinado à família, o que gera descontentamento e 

desgaste26, e comprometimento na qualidade de vida, o que diferiu  dos resultados 

obtidos na presente pesquisa. 
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Tabela 18. Comparação entre as médias dos escores de Qualidade de Vida Global e as  
características do trabalho das docentes. São José dos Campos -SP, 2010. 
Características Qualidade de Vida 

global 
P 

 Média DP  
Meio de transporte para o trabalho   0,996 

Condução própria 23,46 4,05  
Transporte coletivo 23,49 6,74  
Outros 23,24 3,18  

Número de instituições onde trabalha   0,674 

Uma 23,57 4,62  
Duas 23,62 2,99  
Três ou mais 22,25 4,67  

Instituição onde trabalha    
Hospital   0,475 

Sim 23,02 3,67  
Não 23,71 4,23  

Ambulatório   0,236 
Sim 21,95 4,29  
Não 23,65 3,98  

Outros   0,127 
Sim 25,17 2,96  
Não 
 

23,25 4,10  

Tipo de vinculo empregatício 
 

   

Instituição 1 (Universidade)   0,054 
Horista 24,11 3,18  
Integral 22,25 5,07  

Instituição 2   0,865 
Horista 23,30 3,47  
Integral 23,59 2,96  
    

     

       Na Tabela 18, observa-se mais uma vez a interferência do tipo de vínculo 

empregatício na QV das docentes. Embora, não tenha havido diferença 

estatisticamente significativa na comparação entre os escores de QV Global e as 

características do trabalho das docentes, no item tipo de vínculo o p encontrado 

(0,054) foi o mais próximo do p valor considerado ( < 0,05). Observa-se que a média 

dos escores da QVG foi maior nas docentes horistas (24,11; DP3,18) do que das 

contratadas em período integral (22,25;DP5,07). 

        Pesquisa publicada em 200773, com base nos dados do INEP, relata que  IES 

privadas adotam o regime de contratação  horista, o que representa 
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aproximadamente 70% dos docentes ocupados em ensino superior no Brasil.  

Estudos10,26,74  apontam a insatisfação dos docentes em relação a sua remuneração 

justa e adequada, principalmente no que se refere ao regime horista de  contratação 

de trabalho, por ser desfavorável para o exercício profissional, tanto no âmbito 

financeiro como para a pesquisa, fato  que não foi  observado  no estudo atual.  

 

Tabela 19. Coeficiente  de  correlação   entre  características  sociodemográficas, da 
família e trabalho e os escores dos domínios do Instrumento de Qualidade de Vida de 
Ferrans & Powers. São José dos Campos -SP, 2010. 

*Teste t-student. †Teste de ANOVA. 

 

Na análise da Tabela 19 observa-se que não houve correlações estatisticamente 

significantes entre a idade das docentes, o número de filhos e, o tempo de 

deslocamento para o trabalho nos domínios Saúde/Funcionamento; Sócio-

Economico; Psicológico/Espiritual e no IQV-FP. Entretanto, houve diferença 

estatisticamente significativa na correlação entre a idade dos filhos e a QV no 

Características Instrumento de Qualidade de Vida de Ferrans & Powers† 

SF SE PE FA IQV-FP 

r p r p r p r p r p 

Idade (anos) -

0,03 

0,809 0,06 0,603 0,04 0,723 -

0,08 

0,502 0,03 0,765 

Número de filhos -

0,04 

0,757 -

0,05 

0,680 -

0,09 

0,433 0,19 0,112 -0,01 0,951 

Idade dos filhos -

0,15 

0,309 -

0,09 

0,531 0,09 0,511 -

0,30 

0,032
* 

-0,09 0,513 

Tempo de 

deslocamento 

caso-trabalho 

(horas) 

-

0,06 

0,619 -

0,05 

0,698 -

0,02 

0,832 -

0,11 

0,356 -0,08 0,495 

Carga horária 

diária 

-

0,27 

0,020
* 

-

0,19 

0,111 -

0,11 

0,367 -

0,18 

0,138 -0,23 0,051
* 

Carga horária 

semanal 

-

0,28 

0,014

* 

-

0,28 

0,013

* 

-

0,16 

0,162 -

0,10 

0,377 -0,27 0,019 
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domínio Família, demonstrando que quanto maior a idade dos filhos, menor a 

qualidade de vida das docentes (r= -0,30, p=0,032). 

Pode-se verificar ainda, na Tabela 19, que houve correlação moderada entre a 

carga de trabalho diária (r= -0,27,p=0,020) e semanal (r=-0,028,p=0,014) e a QV no 

domínio Saúde / Funcionamento, ou seja, quanto maior a carga horária de trabalho, 

menor a qualidade de vida. 

No domínio Socioeconômico houve correlação entre a carga horária semanal  

(r=-0,28,p=0,013) e a QV, sugerindo que quanto maior a carga horária, menor a QV. 

  A QV Global parece também ser afetada pela maior carga diária de trabalho, 

uma vez que identificou-se que, quando maior a carga horária diária, menor 

Qualidade de Vida Global (r=-0,23, p=0,05). 

      Dados semelhantes sobre a avaliação de QV referente ao domínio Saúde/ 

Funcionamento, foi encontrado em estudo que utilizou o mesmo instrumento: IQV, 

realizado com profissionais de enfermagem, como sendo o pior domínio, não apenas 

pelas questões de trabalho, mas também pela própria insatisfação com os fatores 

pessoais75. Outra pesquisa aponta insatisfação e diminuição de QV de docentes nas 

dimensões referente ao trabalho, embora não se tenha utilizado o IQV  para sua 

mensuração33.  

        Estudo24 realizado com docentes no Estado do Paraná relata que o trabalho faz 

parte da vida do homem, podendo nele realizar-se, produzir e  reproduzir, sendo 

considerado instrumento  ou meio de  saúde, como também instrumento de doença 

e até mesmo de morte. Os resultados do citado estudo, demonstram que a grande  

maioria do corpo docente que também era composto por mulheres, relataram 

sobrecarga de trabalho, relacionado ao  acúmulo de papeis desempenhados pela 

mulher docente,  dificuldades financeiras, provavelmente relacionada aos baixos 

salários, dupla e até mesmo tripla jornada de trabalho. Estes resultados condizem 

com os do presente estudo, uma vez que uma maior carga horária de trabalho 

interferiu na diminuição da qualidade de vida no domínio Socioeconomico. 

            A mãe desempenha papel significativo na vida dos filhos, principalmente na 

época da pré-adolescência onde ocorre a transição da infância para adolescência, o 

que pode gerar preocupação e comprometer sua QV. 
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            O trabalho docente não se limita apenas à escola, e a mulher nessa 

circunstância é explorada duplamente:  na escola e em casa, onde leva trabalhos 

escolares para terminar e tem que dar conta das tarefas domésticas e familiares25.       

           Estudo qualitativo, realizado com docentes  também aponta o pensar nos 

filhos nos dias atuais como fator estressante76.  

         Outra pesquisa9 direcionada a docentes ressalta a importância de avaliar a 

carga global de trabalho considerando a segunda jornada laboral: o trabalho 

doméstico e sua repercussão sobre as condições de vida, aponta também  que altas 

demandas familiares combinadas com situações pobres de trabalho podem afetar 

diretamente a saúde da mulher docente, com consequente comprometimento de sua 

qualidade de vida. 

 

4.5 Associação entre estresse ocupacional e qualidade de vida (QV) 

 
 
Tabela 20. Coeficiente de correlação entre dimensões do estresse ocupacional Job 
Stress Scale e domínios da qualidade de vida. São José dos Campos -SP, 2010. 
Job Stress 
Scale 

Instrumento de Qualidade de Vida de Ferrans & Powers† 
SF SE PE FA IQV-FP 

r p r p r p r p r p 
Dimensão 
Demanda 

-0,46 0,000
* 

-0,31 0,007
* 

-
0,32 

0,005
* 

-
0,10 

0,39 -0,41 0,000
* 

Dimensão 
Controle 

0,38 0,001
* 

0,36 0,002
* 

  0,25 0,029
* 

0,06 0,60 0,36 0,001
* 

Subdimensão 
Discernimento 
intelectual 

0,38 0,001
* 

0,34 0,003
* 

0,28 0,014
* 

0,02 0,86 0,36 0,001
* 

Subdimensão 
Autoridade 
sobre decisão 

0,26 0,023
* 

  0,29 0,012
* 

0,20 0,087 0,08 0,47 0,26 0,022
* 

Dimensão 
Apoio Social 

0,38 0,001
* 

0,25 0,027
* 

  0,26 0,023
* 

0,06 0,62 0,35 0,002
* 

*Teste t-student. †Teste de ANOVA. 

 

Observa-se na Tabela 20, que ao ser analisada a correlação entre estresse 

ocupacional e qualidade de vida, verificou-se que todas as correlações foram 

estatisticamente significantes (p < 0,05), exceto as correlações entre os Domínios 

Família e a subdimensão “Autoridade sobre decisão” e o domínio Psicológico-

espiritual (p=0,087). 
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A dimensão Demanda apresentou correlação positiva e estatisticamente 

significante (p< 0,05) em todos os domínios da qualidade de vida, exceto no domínio 

Família (p=0,39). Estes resultados  sugerem que quanto maior a demanda, menor a 

qualidade de vida nos domínios Funcionamento (p=0,000), Socioeconômico 

(p=0,007), Psicológico-Espiritual(p=0,005) e a Qualidade de Vida Geral (p=0,000). 

Todas as correlações tiveram magnitude moderada (0,30 < r < 0,50). 

A dimensão controle mostrou correlação positiva e estatisticamente   

significante (p<0,05) em todos os domínios da QV exceto no domínio Família 

(p=0,60), sugerindo que, quanto maior o controle sobre  o trabalho, melhor a 

qualidade de vida da docente.  

Estudo52 que utilizou a versão resumida de JSS,  enfoca três categorias de 

trabalho: o trabalho passivo: no qual o trabalhador tem uma baixa demanda e um 

baixo controle,  considerado trabalho apático, onde não há desafios significantes 

nem tomadas de decisão. O trabalho ativo: com altas demandas psicológicas e alto 

controle, permitindo ao trabalhador ampla possibilidade de decisão,   e o trabalho 

considerado de baixo desgaste: com baixa demanda e alta  capacidade de decisão,  

configurando um trabalho altamente desejado. 

          Os resultados demonstram correlações estatisticamente significantes: na 

dimensão Demanda relacionado a todos os domínios de QV, com exceção do 

domínio Família (p=0,39); houve correlação estatisticamente significante na 

dimensão  Controle em todos os domínios com exceção do domínio Família 

(p=0,60). No que concerne à correlação entre a subdimensão “Autoridade sobre 

decisão” e o domínio  Família (p=0,047) não houve significado estatístico; ainda na 

dimensão Controle na correlação com o domínio Psicológico/Espiritual, na Sub-

dimensão “Autoridade sobre decisão” (p=0,87) também não houve significado 

estatístico. Na dimensão Apoio Social foram encontradas correlações 

estatisticamente significantes em todos os domínios de QV, 54  inclusive no IQV 

(p=0,002), com exceção do domínio Família (p=0,62), portanto a maior parte das 

dimensões do JSS, apontam que as docentes pesquisadas podem ser consideradas 

como participantes da categoria de trabalho ativo: com altas  demandas 

psicológicas,  mas com  poder de decisão sobre  como e quando resolver suas 

tarefas. 
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O estresse é considerado no mundo atual como um dos principais problemas 

que afeta a qualidade de vida das pessoas, e o estresse ocupacional ocorre 

principalmente quando há um desajuste entre o ambiente de trabalho e a pessoa, e 

na docência isso ocorre quando não há um equilíbrio entre as exigências do 

ambiente de trabalho17,fato não observado neste estudo.  

As características  de um trabalho estressante consistem em impor resistências 

e criar restrições ambientais sobre a  capacidade de resposta do trabalhador, 

enquanto que o grau de controle integra dois componentes correlacionados  com o 

trabalho: controle pessoal sobre o processo de decisão e (autonomia) e 

discernimento54.  

 Artigo77 publicado em 2008, sobre os indicadores de QV no trabalho com 

docentes do curso de graduação em enfermagem, aponta que o ensino é 

considerado privilegiado,  intelectual, quando comparado  com o processo de cuidar, 

onde as condições de trabalho como  horário, salário e prestígios sociais, são tidos 

pela categoria como mais favoráveis. Outra pesquisa também realizada com 

docentes de enfermagem foram observados boas condições de trabalho para o 

desempenho profissional, resultando  numa melhor qualidade de vida26. 
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As figuras a seguir demonstram a dispersão da correlação entre as dimensões 

Demanda, Controle e Apoio Social do Job Stress Scale e a Qualidade de Vida  

Global do Instrumento de Qualidade de Vida de Ferrans e Powers. 

 

 
Figura 4. Diagrama de dispersão da correlação entre a Dimensão Demanda do Job 
Stress Scale e a Qualidade de Vida global do Instrumento de Qualidade de Vida de 
Ferrans & Powers. São José dos Campos - SP, 2010. 
 

        Observa-se que houve correlação negativa ou inversa  entre o IQV  global dos 

docentes com as demandas psicológicas percebidas no trabalho, ou seja, as 

docentes que apresentam uma Demanda psicológica de trabalho maior, têm uma 

diminuição na sua IQV global.  

        A condição de trabalho pode gerar estresse no indivíduo quando encontra 

situações como: acúmulo de atividades, produção no campo da pesquisa e do 

ensino e a própria capacitação profissional24.  

            A  Demanda psicológica de trabalho corresponde à situações em que o 

trabalhador é exigido psiquicamente,  com pressões intensas, pressão de tempo 

para realização de tarefas ritmo e volume de tarefas a serem realizadas54. 
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            Pesquisa24 aponta que o estresse interfere não só no corpo e na mente como 

também na qualidade de vida das pessoas, sendo importante afirmar que a 

qualidade de vida está diretamente ligada  às condições de trabalho, pois afinal de 

contas, é no local de trabalho onde o indivíduo passa muitas vezes a maior parte de 

seu tempo. 

            

            

  

Figura 5. Diagrama de dispersão da correlação entre a Dimensão Controle do Job 
Stress Scale e a Qualidade de Vida Global do Instrumento de Qualidade de Vida de 
Ferrans & Powers. São José dos Campos-SP, 2010. 
 

       Pode-se observar na figura 5 uma correlação positiva entre a Dimensão Controle 

do JSS e a QVG do Instrumento de QV de Ferrans e Powers, ou seja, as docentes 

apresentam escores acima de 20,00, na dimensão Controle, sendo o ideal 24,00, 

com uma escala crescente também no escores de IQV, também maior que 20,00.  

Os resultados mostram que as docentes têm Controle no seu ambiente de trabalho, 

o que reflete de forma positiva na sua qualidade de vida geral.     
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        Existem dois elementos que se correlacionam nas situações de trabalho: o 

chamado controle pessoal (autonomia) que interfere no processo de decisão e o 

discernimento,   Karasek define Controle como a amplitude de decisão entre esses 

dois aspectos54.  Rosa78, em sua pesquisa com docentes relata ser  a autonomia o 

grau em que o trabalho  confere ao trabalhador a liberdade e independência  na 

programação e determinação de suas atividades. 

        Pesquisa63 realizada com docentes considerou que quanto maior for o 

envolvimento do docente com as  suas atividades e quanto maior autonomia possuir 

nas suas tomadas de decisão no que se refere ao seu trabalho, maior será a sua 

satisfação com sua qualidade de vida no trabalho. A mesma pesquisa também 

apresentou resultado positivo quanto a satisfação dos docentes no que tange ao 

Controle sobre seu trabalho..  
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Figura 6. Diagrama de dispersão da correlação entre a Dimensão Apoio Social do Job 
Stress Scale e a Qualidade de Vida global do Instrumento de Qualidade  de  Vida de 
Ferrans & Powers. São José dos Campos-SP, 2010. 
 

       Os resultados denotam uma correlação também positiva entre as Dimensão 

Apoio Social e os escores do IQV. Onde as docentes pesquisadas apresentam 

valores consideráveis de escores em relação a dimensão Apoio Social, a maioria 

acima de 18,00 na JSS, e escores de IQV também acima de 20,00.  Este resultado 

permite afirmar que possuem apoio social nas suas atividades como docentes e isso 

influencia de forma satisfatória a sua qualidade de vida. 

       Entende-se como conceito de apoio social a relação interpessoal  que o 

trabalhador tem com  seus colegas de trabalho e chefias. Quando essa relação é 

positiva, ou seja, quando há um bom relacionamento entre chefia e colegas de 

trabalho, é considerado como fator negativo para o estresse no trabalho67. 

       Pesquisa24 com docentes de enfermagem no Paraná demonstrou que o 

relacionamento interpessoal foi considerado como fator gerador de estresse. O 
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ambiente de trabalho agradável, onde o bom humor prevaleceu, influenciou para 

uma  produção maior no trabalho. 

          Outro estudo26 também realizado com docentes de enfermagem enfatiza 

como condição potencializadora de QVT o relacionamento profissional, a interação 

entre os docentes que conduz  ao pensamento reflexivo e a valorização de si mesmo 

pelos outros. 

         Na instituição estudada, pelos resultados obtidos, pode-se inferir que há um 

bom relacionamento interpessoal das docentes entre si e com a chefia. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos neste estudo permitiram concluir quanto: 

 

Às características sócio demográficas e do trabalho das docentes que: 

 

• A média da idade das docentes foi de 42,75 anos ( DP11,47 ) com uma   

      variação de 25 a 73 anos. 
 
• 68,42% eram casadas, 81,58% residiam com o companheiro e 68,42%  

tinham filhos. 

• a média de filhos foi de 2,29(DP 1,14) e média da idade dos filhos foi de 3,90  

(DP 1,94) 

• 43,42% têm título de Doutor e 39,4% de Mestre. 

• 77,63% tinham renda familiar acima de sete (7) salários mínimos. 

• 67,11% dos companheiros tinham vínculo empregatício e 14,47% eram 

autônomos.  

• 90,80% acumulam tarefas domésticas com o trabalho docente. 

• 50% têm um único vínculo empregatício. 

• 64,47% trabalham em regime horista. 

• A média de tempo de deslocamento da casa para o trabalho foi de 2,25 horas. 

• A média da carga horária diária das docentes foi de 2,76 horas e a semanal 

de   5,81 .  

 

Avaliação da Qualidade de Vida e associação com as variáveis do estudo 

 

• O média  da QV Global das docentes foi de 23,45(DP 4,02). 

• O domínio com maior escore foi o Família (25,91,DP5,10). 

• O domínio com menor escore foi Saúde/Funcionamento (22,5,  DP 4,53). 

• Nas correlações dos domínios de QV e as variáveis sócio demográficas  

houve diferença estatisticamente significante entre a situação empregatícia do 

companheiro no domínio Psicológico/ Espiritual (p= 0,036), no domínio 

Família( p= 0,004) e na QV global (p=0,049). 
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• Houve correlações estatisticamente significantes entre a QV e a carga horária 

diária  de trabalho no domínio Saúde/Funcionamento (p=0,020) e com a carga 

semanal (0,014), no mesmo domínio. 

• No domínio Família houve diferença estatisticamente significante na 

correlação com a idade dos filhos (p= 0,032). 

 

      Avaliação da Vulnerabilidade ao Estresse Ocupacional 

 

• Na avaliação da consistência interna as  dimensões Demanda e Apoio Social 

obtiveram valores superiores a 0,70.          

• As dimensões  Controle e Apoio Social tiveram as maiores médias 19,30  
(DP 2,22), 19,30(DP 3,11). 
 
 

      Associação do Estresse Ocupacional e os domínios da QV 
 

• A dimensão Demanda apresentou correlação positiva e estatisticamente 

significante (p>0,05)  em todos os domínios de QV, exceto no domínio Família 

(p=0,39). 

 

• A dimensão Controle mostrou correlação positiva em todos os domínios de 

QV, com exceção do domínio Família (p=0,60). 

A correlação da Subdimensão Discernimento Intelectual com as dimensões 

dos domínios de QV também foram estatisticamente significantes (p<0,05), 

exceto na comparação  domínio Família (0,86). 

Correlação com a Subdimensão Autoridade sobre decisão e os domínios da 

QV foram estatisticamente significantes nos domínios SF (0,023); SE (0,012) 

e no IQV global (0,002). Não foi estatisticamente nos domínios: PE (0,087) e 

FA (0,47). 

 

• A dimensão Apoio Social  mostrou  correlação   positiva   e    estatisticamente   

    significante  em todos os domínios de QV (p<0,05), a exceção manteve-se no   

    domínio Família (p=0,62). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

          O presente estudo não tem a pretensão de ter esgotado o tema proposto, pois 

a além da população ter sido pequena foi desenvolvido em  apenas uma instituição 

de ensino. Outros estudos com outras populações devem ser realizados de modo a 

possibilitar  comparações e generalizações. 

          Os resultados demonstraram que a Qualidade de Vida das docentes da área 

da saúde da instituição onde o estudo foi desenvolvido é boa, ou seja, permitem 

inferir que estas docentes têm boas condições de trabalho, que suas relações 

interpessoais não são potencializadoras de estresse e que o apoio da chefia é 

positivo.         

         A par das limitações do estudo espera-se que seus resultados possam 

contribuir para o avanço na busca da mensuração da qualidade de vida da mulher, 

ser um “start” inicial para a pesquisa direcionada à mulher, não apenas a docente, 

mas a mulher em todas as suas dimensões, com a capacidade de conciliar vários 

papéis: mulher, esposa, mãe e docente.         

          No que se refere ao estresse percebido pelas docentes que participaram da 

pesquisa pode-se afirmar que elas, mesmo com demandas psicológicas 

consideráveis, conseguem ter controle suficiente para administrar bem o seu 

trabalho e contam com o apoio das pessoas que estão ao seu redor e da  Instituição 

de modo que o trabalho consegue fluir de forma eficaz.  

         Ambientes de trabalho favoráveis geram menos gasto de energia e 

consequentemente são menos estressantes. 
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