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Resumo 

O stress é o resultado da relação entre o indivíduo o seu meio, provocado por um 

desequilíbrio entre, aquilo que o indivíduo procura para a sua vida e sua capacidade 

para atingir esses objectivos. Essas buscas são percebidas como desafios que podem 

surgir a partir de qualquer fonte externa ou interna, que o podem deixar mais ou menos 

vulnerável ao stress. 

As pessoas têm suas próprias atitudes pessoais e profissionais que influênciam as 

suas atitudes e ações face a agentes exteriores, podendo ser, ameaças reais ou 

percebidas, ou seja, os indivíduos diferem uns dos outros nas suas respostas a eventos 

stressantes das suas vidas, de acordo com a sua vulnerabilidade e este é mais 

significativo, quando a perceção ao stress é menos evidente, pois o estado de alerta 

minimiza a vulnerabilidade e níveis de stress percebido. 

 

Palavras-Chave: stress, vulnerabilidade e perceção 
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Resumen 

El estrés es el resultado de la relación entre el individuo su medio ambiente, 

causado por un desequilibrio entre lo que el individuo busca su vida y su capacidad para 

lograr estos objetivos. Estas búsquedas son percibidos como retos que pueden surgir de 

cualquier fuente interna o externa, que puede dejar más o menos vulnerables al estrés. 

La gente tiene sus propias actitudes personales y profesionales que influyen en sus 

actitudes y acciones de los agentes externos, que pueden ser amenazas reales o 

percibidas, es decir, los individuos difieren unos de otros en sus respuestas a los eventos 

estresantes en sus vidas, según con su vulnerabilidad y esto es más significativo cuando 

la tensión de la percepción es menos clara, ya que el estado de alerta y reduce al mínimo 

los niveles de vulnerabilidad de estrés percibido. 

 

 

Palabras clave: estrés, la vulnerabilidad y la percepción 
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Abstract 
 

Stress is the result of the relationship between the individual his environment, 

caused by an imbalance between what the individual looking for your life and your 

ability to achieve these objectives. These searches are perceived as challenges that can 

arise from any internal or external source, which can leave more or less vulnerable to 

stress 

People have their own personal and professional attitudes that influence their 

attitudes and actions against external agents, which may be real or perceived threats, ie, 

individuals differ from each other in their responses to stressful events in their lives, 

according with their vulnerability and this is more significant when the perception stress 

is less clear, because alertness and minimizes the vulnerability levels of perceived 

stress. 

 
 
Keywords: stress, vulnerability and perception 
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Introdução 

 

As alterações que sofremos diariamente nos mais diversos contextos da nossa, 

profissional, social e familiar, tende a despertar em nós oscilações nos níveis de stress. 

A nossa relação com os outros, sobretudo em contexto profissional, onde se 

pretende que esta seja o mais assertivo possível, nem sempre se consegue, pois existem 

fatores internos e externos que nos influência esta relação e postura. 

O stress, a vulnerabilidade e a sua perceção quando em contexto profissional, 

são aspetos de extrema importância a nível relacional e no desempenho tanto do 

profissional, como do grupo que com este trabalha. 

O stress no sistema educativo desde sempre apresentou alguma curiosidade de 

investigação, na medida em que, este poderá ser um mecanismo facilitador ou 

bloqueador da relação bem como do desempenho dos alunos\formandos. 

A profissão de formador expõe o profissional, devido ao público-alvo e às suas 

características, a uma constante alteração de estratégias formativas de modo a motivar 

os grupos, contudo nem sempre estas estratégias e ajustamento são possíveis, na medida 

em qua a vulnerabilidade que cada profissional apresenta bem como a sua perceção, são 

elementos fundamental no estabelecimento deste equilíbrio e que são influenciados por 

diversos fatores. 

A presente investigação incide sobre esta relação e foi realizada de 2011 a 2012, 

no Centro de Formação Profissional de Lisboa (setor terciário), tendo sido utilizadas 

três escalas tipo Likert, Escala Portuguesa Stress Ocupacional, aplicada á docência, O 

questionário da vulnerabilidade ao Stress e a escala da perceção ao stress. 

 

Este estudo pretende medir e comparar o nível de stress dos formadores dos 

cursos de tipologia EFJ (Educação e formação de jovens), de Lisboa face á 

vulnerabilidade que estes apresentação bom como a perceção que estes manifestam face 

ao stress em contexto formativo, assim como, os elementos que podem contribuir para 

as variações destes e a existência de uma relação entre eles. 
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Desta forma, a presente investigação divide-se em 3 capítulos: 

Na I Parte, surge a fundamentação teórica, onde será abordado a missão da 

formação profissional e os objetivos desta. Neste capítulo será ainda abordada as 

perspetivas e temáticas relativas ao stress, vulnerabilidade e perceção ao stress, de 

diferentes autores. 

Na II Parte, é apresentado o estudo empírico, nomeadamente os objetivos, as 

hipóteses, as variáveis, a amostra e os instrumentos de medição do stress, 

vulnerabilidade e perceção ao stress. 

Por último, na III Parte, é feita a apresentação dos dados e interpretação dos 

resultados, bem como as conclusões. As considerações finais e sugestões para futuras 

investigações. 
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1. JUSTIFICAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO 
 

Portugal, ao longo dos anos tem registado, por parte dos jovens um abandono e 

desmotivação precoce da escola, pelo que, a formação profissional é a aposta por parte 

do Governo Português, afim de, capacitar este jovens para o mercado de trabalho, num 

conjuntura político-social europeia em que a qualificação profissional e a escolaridade 

são cada vez mais o eixo de mudança e enquadramento quer dos jovens, quer da 

população em geral no mercado de trabalho. 

 Os cursos Educação e Formação de Jovens, (EFJ’s) destinam-se assim, aos 

jovens que, devido ao abandono ou insucesso escolar, pretendem ainda, concluir a 

escolaridade obrigatória e obter uma certificação profissional, de formas a qualificarem-

se e poder integrar o mercado de trabalho. 

As problemáticas subjacentes a esta situação de abandono, leva a que estes jovens 

tenham por vezes, comportamentos descontextualizados e desapropriados, levando as 

equipas formativas a terem alterações de estados e atitudes diversificadas tendo de se 

reajustar permanentemente face aos grupos de formação. 

Estas mudanças e ajustes conduzem os profissionais a alterações dos níveis de 

stress, que os obriga, enquanto profissionais, a uma gestão do mesmo, ou seja, têm de se 

auto-controlar de forma a assegurar o funcionamento das sessões estabelecendo a 

harmonia na sala, o que se pretende investigar são os níveis de stress destes formadores 

e relacioná-los com as variáveis independentes.  

Esta investigação pretende assim, identificar a perceção, vulnerabilidade ao stress 

dos formadores e os posteriormente confrontá-los com os níveis de stress apresentados 

por estes mesmo formadores de ações tipologia EFJ, de acordo com as variáveis 

independentes que mais intervêm nos níveis de stress destes formadores. 
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  2. ASPECTOS TEÓRICOS 

2.1 Formação Profissional 

A organização da formação de ações EFJ, tem como base um modelo flexível, 

como o dos percursos formativos assentes em unidades capitalizáveis, que visa facilitar 

o acesso dos indivíduos a diferentes percursos de aprendizagem, bem como a 

mobilidade entre níveis de qualificação.  

“O IEFP, IP, tem como objetivo promover o reingresso, em diferentes 

momentos, no ciclo de aprendizagem e a assunção por parte de cada cidadão um papel 

mais ativo e relevante na edificação do seu percurso formativo, tornando-o mais 

compatível com as necessidades que em cada momento são exigidas por um mercado de 

trabalho em permanente mutação e, por esta via, mais favorável à elevação dos níveis de 

eficiência e de equidade dos sistemas de educação e formação. 

A nova responsabilidade que se exige a cada indivíduo na construção e gestão do 

seu próprio percurso impõe, também, novas atitudes e competências para que este 

exercício se faça de forma mais sustentada e autónoma. 

As práticas formativas devem, neste contexto, conduzir ao desenvolvimento de 

competências profissionais, mas também pessoais e sociais, designadamente, através de 

métodos participativos que posicionem os formandos no centro do processo de ensino-

aprendizagem e fomentem a motivação para continuar a aprender ao longo da vida. 

Devem, neste âmbito, ser privilegiados os métodos ativos, que reforcem o 

envolvimento dos formandos, a autorreflexão sobre o seu processo de aprendizagem, a 

partir da partilha de pontos de vista e de experiências no grupo, e a co-responsabilização 

na avaliação do processo de aprendizagem.  

A dinamização de atividades didáticas baseadas em demonstrações diretas ou 

indiretas, tarefas de pesquisa, exploração e tratamento de informação, resolução de 

problemas concretos e dinâmica de grupos afiguram-se, neste quadro, especialmente, 

aconselháveis. 
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A seleção dos métodos, técnicas e recursos técnico-pedagógicos são efetuadas 

tendo em vista os objetivos de formação e as características do grupo em formação e de 

cada formando em particular. 

Devem, por isso, diversificar-se os métodos e técnicas pedagógicas, assim como 

os contextos de formação, com vista a uma maior adaptação a diferentes ritmos e estilos 

de aprendizagem individuais, bem como a uma melhor preparação para a complexidade 

dos contextos reais de trabalho. 

Esta diversificação de meios constitui um importante fator de sucesso nas 

aprendizagens e um esforço acrescido por parte dos formadores, revelando-se, ainda, de 

crucial importância o reforço da articulação entre as diferentes componentes de 

formação, designadamente, através do tratamento das diversas matérias de forma 

interdisciplinar e da realização de trabalhos de projeto com carácter integrado. 

Nas formações particulares, de maior duração, que contribuam para o 

desenvolvimento e a consolidação de competências que habilitem o futuro profissional a 

agir consciente e eficazmente em situações concretas e com graus de complexidade 

diferenciados.  

Esta articulação exige que o trabalho da equipa formativa se faça de forma 

assertiva, controlada e saudável, garantindo que os processos de as aprendizagens se 

processam de forma integrada. 

É também este contexto de trabalho em equipa, que surge a identificação de 

dificuldades de aprendizagem e das causas que as determinam e que permite que, em 

tempo, se adotem estratégias de recuperação adequadas, que potenciem as condições 

para a obtenção de resultados positivos por parte dos formandos que apresentam estas 

dificuldades. 

A equipa formativa assume, assim, um papel fundamentalmente orientador e 

facilitador das aprendizagens, através de abordagens menos diretivas, traduzido numa 

intervenção pedagógica diferenciada no apoio e no acompanhamento da progressão de 

cada formando e do grupo em que se integra. 
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2.2 Missão das Ações Formação EFJ 

O IEFP, IP, é um instituto público, integrado na administração indireta do 

Estado, dotado de autonomia administrativa, financeira e património próprio, 

prosseguindo atribuições do MTSS, sob superintendência e tutela do respectivo 

ministro. 

O IEFP, IP, é o serviço público de emprego nacional e tem por missão promover 

a criação e a qualidade do emprego e combater o insucesso escolar, através da execução 

de políticas ativas de emprego, nomeadamente de formação profissional, tendo como 

atribuições:  

a) Promover a organização do mercado de emprego como parte essencial 

dos programas de atividade, tendo em vista o ajustamento direto entre a oferta e a 

procura de emprego; 

b) Promover a informação, a orientação, a qualificação e a reabilitação 

profissional, com vista à colocação dos formandos no mercado de trabalho e à sua 

progressão profissional; 

c) Promover a qualificação escolar e profissional dos jovens, através da 

oferta de formação de dupla certificação; 

d) Promover a qualificação escolar e profissional da população jovem e 

adulta, através da oferta de formação profissional certificada, ajustada aos percursos 

individuais e relevante para a modernização da economia; 

e) Promover a melhoria da produtividade da economia portuguesa mediante 

a realização, por si ou em colaboração com outras entidades, das acções de formação 

profissional, nas suas várias modalidades, que se revelem em cada momento as mais 

adequadas às necessidades das pessoas e de modernização e desenvolvimento do tecido 

económico; 

f) Incentivar a criação e manutenção de postos de trabalho, através de 

medidas adequadas ao contexto económico e às características das entidades 

empregadoras; 
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g) Incentivar a inserção profissional dos diferentes públicos através de 

medidas específicas, em particular para aqueles com maior risco de exclusão do 

mercado de emprego; 

h) Promover a reabilitação profissional das pessoas com deficiência, em 

articulação com o Instituto Nacional de Reabilitação, IP; 

i) Promover o desenvolvimento dos ofícios e das microempresas artesanais, 

designadamente enquanto fonte de criação de emprego ao nível local; 

j) Assegurar o desenvolvimento das políticas relativas ao mercado social de 

emprego, enquanto conjunto de iniciativas destinadas à integração ou reintegração 

socioprofissional de pessoas desempregadas com particulares dificuldades face ao 

mercado de trabalho, com base em atividades dirigidas a necessidades sociais por 

satisfazer e a que o normal funcionamento do mercado não dá uma resposta satisfatória; 

k) Promover o conhecimento e a divulgação dos problemas de emprego 

através de uma utilização dos recursos produtivos integrada no crescimento e 

desenvolvimento socioeconómico; 

l) Participar na coordenação das atividades de cooperação técnica 

desenvolvidas com organizações nacionais e internacionais e países estrangeiros nos 

domínios do emprego, formação e reabilitação profissionais; 

m) Colaborar na conceção, elaboração, definição e avaliação da política de 

emprego, de que é órgão executor; 

n) Realizar ações de acompanhamento, verificação e auditoria aos apoios, 

financeiros ou técnicos, concedidos no âmbito das medidas de emprego e formação 

profissional de que seja executor. 

2.3 Objetivos do IEFP 

            O IEFP, tem como objetivo a qualificação de recursos humanos, em especial 

para qualificação da população ativa e desempregado ou jovens com índices de sucesso 

escolar baixos, uma vez que, a qualificação dá competências aos indivíduos para estes 

poderem melhorar as suas condições de vida, revelando ainda ser uma estratégia de 
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suporte para o modelo de desenvolvimento apresentado pelo estado português, assente 

na inovação e conhecimento dando assim uma maior e melhor competitividade á 

economia e promove uma cidadania de participação ativa da sociedade." 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1O Stress 

A palavra stress tem como origem duas expressões latinas: (i) “stringere” que 

significa esticar ou deformar e de (ii) “strictus” que corresponde as palavras 

portuguesas “esticado”, “tenso” ou “apertado” (Serra, 1999). Stranks (2005) enuncia 

diversas formas de definir o stress, destacando-se entre outras (Stranks, 2005): 

• A resposta a um “ataque”; 

• Uma resposta psicológica que se segue a incapacidade de “lidar” com 

problemas; 

• A resposta frequente a alterações do ambiente; 

Os termos “tenção”, “pressão” e “carga” (ou “sobrecarga”), os quais dizem 

respeito respectivamente a deformação sofrida por um objecto e a força externa 

que lhe e exercida são, muito frequentemente, utilizadas como sinónimos de 

stress. 

Existem abordagens que definem o stress como uma característica/estimulo do 

ambiente, habitualmente como um aspeto objectivamente mensurável, com 

características nocivas, refractárias ou relutantes. De facto, para Spielberg 

(1976) o termo stress deve referir-se a características objetivas da situação que 

produz uma reação denominada “strain” (Spielberger, 1976), a qual, apesar de 

na maioria das vezes ser reversível, poderá ocasionalmente tornar-se irreversível 

e produzir doença ou lesão (Sutherland; Cooper, 1990). 

Estas duas prespetivas (stress como estimulo e stress como resposta) 

baseiam-se num conceito relativamente simples de estímulo-resposta, em que o 

indivíduo, de um modo passivo, traduz as características do ambiente em 

respostas fisiológicas e psicológicas, sem respeitar as diferenças individuais de 
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natureza psicológica a nível dos processos cognitivos e de perceção (Sutherland; 

Cooper, 1990). 

A prespetiva fisiológica foi inicialmente desenvolvida pelos estudos de 

Selye (Selye, 1956), o qual definiu stress como, 

 “Um estado manifestado por uma sindroma – a Síndroma Geral de Adaptação 

– que consiste no conjunto de alterações não especificas que ocorrem quando 

um sistema biológico é exposto a estímulos adversos” O stress é, deste modo, 

tratado como uma variável dependente, correspondendo a uma resposta 

fisiológica não especifica e generalizada ou, como atrás foi referido, uma 

resposta a um “ataque” (Selye, 1936 cit. por Stranks, 2005). 

Para Wheaton, citado por Mendes (Wheaton cit. por Mendes, 2002), o modelo 

de stress de Selye inclui os seguintes conceitos essenciais:  

• Stressor, que consiste nos acontecimentos e condições que representam uma 

ameaça para o sistema biológico; 

• Factores condicionantes, que alteram o impacto do stressor no sistema 

biológico; 

• A síndrome geral de adaptação; 

• As respostas “adaptativas” e “mal adaptativas”. 

Scheuch (1996) considera o stress como uma resposta psico-fisiológica do indivíduo, 

quando este tenta adaptar-se às mudanças do meio interno ou do meio externo, sendo 

portanto, reativo a uma alteração da homeostasia de funções orgânicas, funções 

psicológicas ou da interação entre o ser humano e o seu ambiente social (Scheuch, 

1996).  

De acordo com o mesmo autor, esta adaptação segue os princípios da economia 

de fundões, ou seja, da minimização de esforços e do bem-estar, ocorrendo stress 

quando esses princípios não são respeitados. 

Uma das perspectivas mais vulgarmente aceite para a definição e estudo do 

stress refere-se aquele que o defende como um estado psicológico, o qual é parte 
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constituinte e reflete um processo de interação entre a pessoa e o seu ambiente, 

nomeadamente o ambiente de trabalho (European Agency for Safety and Health at 

Work, 2000). Quando estudado, o stress poderá ser inferido a partir da existência de 

inter-relações problemáticas entre a pessoa e o ambiente, medido a nível de processos 

cognitivos e de reações emocionais que acompanham tais interações. 

Atualmente, a presença mais forte do stress nas sociedades modernas, revela que 

estamos perante uma alteração sociocultural, que influência o mecanismo psíquico do 

indivíduo e altera as condições ambientais nas quais este, está inserido, provocando 

influências no mecanismo biológico (LEVI, 2003, 2005). 

 

O stress poderá manifestar-se de duas formas vulgarmente conhecidas por: o 

distress, ou o stress da derrota, ou seja, o stress da forma mais comum que 

conhecemos, aquele que se apresenta com a conotação negativa. 

Por outro lado e em oposição ao distress temos o eustress, considerado o stress 

positivo. O eustress, da mesma forma que o distress, representa uma reacção do 

organismo a um estímulo externo, só que neste caso, surge sob a forma de superação, 

prazer, realização, do triunfo e do contentamento, podendo ainda ser conhecido como o 

stress da vitória (segundo SELYE, 1956). 

 

Os dois termos são empregues de maneira distinta – eustress e distress – para 

distinguir as consequências positivas e negativas do stress na vida do indivíduo, muito 

embora, do ponto de vista fisiológico, estas duas formas de reação sejam exatamente 

iguais.  

 

Outra importante diferenciação entre estes dois tipos de stress refere-se ao stress 

de sobrecarga e ao stress de monotonia. Quando a estrutura psíquica do indivíduo se 

torna incapaz de suportar as excessivas exigências psíquicas do meio por um longo 

período de tempo, o desempenho no trabalho poderá ser reduzido, diz-se que o 

individuo está sob stress de sobrecarga. 
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Por outro lado, o indivíduo que está submetido a um nível de exigência muito 

inferior ao que a sua estrutura psíquica demanda, poderá ocorrer outro tipo de stress, 

caracterizado como stress de monotonia (Seyle, 1974).  

 

Também Lazarus e Folkman (1984) contribuíram para o estudo do stress. Para 

os referidos autores, este consiste no confronto permanente entre o indivíduo e o seu 

mundo exterior, onde a avaliação do sujeito determina se essa relação excede, ou não, as 

suas capacidades e se, eventualmente, coloca em causa o seu bem-estar. 

De acordo com Vaz Serra (1999), o stress não tem de ser encarado sempre como 

nocivo. Na sua perspectiva, [...] em situações intermédias o stress pode ser útil porque 

se torna propulsivo, ou seja, constitui uma fonte de impulso que faz com que o 

indivíduo tome decisões e resolva problemas, ajudando-o a melhorar o seu 

funcionamento e as suas aptidões. O stress, neste sentido, traz algum sabor à vida e 

pode constituir-se num incentivo de realização profissional e pessoal. Esta ideia sugere-

nos que, a existência de algum stress poderá tem uma função protectora e adaptadora, 

conduzindo o sujeito para a acção. 

Em conformidade com Jesus (2002; 2005), o stress pode constituir-se como um 

factor de desenvolvimento e promotor de sentimentos de eficácia pessoal (eustress), mas 

se o sujeito não for bem-sucedido ou se não possuir as competências adequadas para 

lidar com as exigências, surgem os sintomas de mal-estar (distress).  

A esse respeito, Jesus (2002; 2005), na sistematização que apresenta sobre o 

processo de desenvolvimento das situações de eustress e de distress, realça que uma 

situação percepcionada como difícil e exigente pelo sujeito vai desencadear nele 

resistência e estratégias de coping. Se a tentativa de lidar com a situação for bem-

sucedida, o indivíduo depara-se com eustress, de tal forma que quando se confrontar, no 

futuro, com uma situação idêntica, apresentar-se-á mais confiante e terá maior 

probabilidade de solucionar o problema de forma eficaz. 

Na sociedade actual, o stress converteu-se num fenómeno relevante e tem vindo 

a condicionar o comportamento e o desenvolvimento pessoal (Gomes, 2006; Guillén 

Gestoso, 2005). Defendem que este é proveniente do latim, este termo existe na língua 

inglesa desde o século XV. Esse conceito foi-se alterando ao longo dos tempos, sendo 
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que no século XIX referia-se a uma força externa, pressão ou tensão a que são 

submetidas pessoas ou objectos, resistindo aos seus impactos (Guillén Gestoso, 2005). 

Á medida que o stress se tem vindo a converter num fenómeno relevante e 

reconhecido a nível social, têm crescido também as pesquisas sobre o tema, tomando 

em consideração os efeitos para a saúde, para o bem-estar individual e com especial 

relevância no âmbito laboral. Aliás, estudos conduzidos um pouco por todo o mundo 

salientam que a classe de docentes se insere nas profissões que apresentam níveis mais 

elevados de stress.  

3.2 Vulnerabilidade ao Stress 

Na opinião de Vaz Serra (2005), “ninguém está livre de stress”. Nesse sentido, o 

autor, defende que um indivíduo sente-se em stress quando está perante um 

acontecimento que para si é significativo e o qual não controla e/ou que as exigências 

impostas por este, ultrapassam as suas aptidões e os seus recursos pessoais e sociais 

para enfrentá-lo. Assim como, o ser humano enfrenta as circunstâncias indutoras do 

stress de forma diferenciada, a vulnerabilidade ao stress também não é uniforme. 

A vulnerabilidade ao stress pode estar dependente de diversos factores 

nomeadamente o estatuto social, o estilo comportamental, as competências e as 

capacidades, o estado de saúde, a existência de problemas não relacionados com o 

trabalho e ainda factores diversos de natureza social e demográfica (Kasl, 1992). 

No entanto, e apesar do stress no trabalho poder ser influenciado, pela 

personalidade do individuo e por outros factores individuais, ou comuns a um 

determinado grupo de indivíduos, que interiorizam um acontecimento como gerador de 

stress (Spector, 1999), é evidente de que, determinadas condições de trabalho em que se 

desenvolve a actividade profissional, pode-se constituir numa circunstância indutora de 

stress (também denominados “stressors” ou stressores) para a maioria dos indivíduos 

(NIOSH, 1999). 

Vaz Serra (1999), defende que o stress não tem de ser encarado sempre como 

nocivo, este defende que em situações intermédias o stress pode ser útil porque pode 

tornar-se numa fonte de impulso, que faz com que o indivíduo tome decisões e resolva 

problemas, ajudando-o a melhorar o seu funcionamento e as suas aptidões.  
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Neste sentido, o stress, traz algo de novo à vida e pode constituir-se num 

incentivo de realização profissional e pessoal. Esta abordagem, dá-nos a ideia de que, a 

existência de algum stress na nossa vida, tem uma função protectora e adaptadora, 

conduzindo-nos para a acção. 

Por outro lado, Jesus (2002; 2005), defende que o stress pode ainda constituir-se 

como um factor de desenvolvimento e promotor de sentimentos de eficácia pessoal 

(eustress), mas se o sujeito não for bem-sucedido ou se não possuir as competências 

adequadas para lidar com as exigências, surgem os sintomas de mal-estar (distress).  

Ao longo da vida, o ser humano está sujeito a mudanças rápidas e significativas 

em diferentes sectores da sua vida, verificando-se um permanente ajustamento a essas 

mudanças que, requerer por parte do indivíduo uma grande capacidade de adaptação, 

bem como uma forte necessidade de mobilização de energia quer física, mental e social. 

Os papéis assumidos no seio familiar podem, por um lado, ser fatores indutores 

de stress, mas por outro, podem ser uma forma que o sujeito encontra para reduzir o 

stress sentido no local de trabalho. Isto, devido às expectativas criadas pelo sujeito 

relativamente ao trabalho e aos papéis familiares. Expectativas, que podem ser indutoras 

de tensão, quer a nível física quer psicológico, dado que o sujeito define objectivos e 

formas de actuação na família e no trabalho, que podem levar a um desajuste na relação, 

quando as pressões de um ou outro papel são de tal modo elevadas que, dominam o 

tempo que a pessoa tem disponível para dar resposta às expectativas associadas ao outro 

papel a desempenhar (Katz & Kahn, 1978, citado por Cooke & Rouseau, 1984). 

O facto de os indivíduos criarem dois tipos de expectativas, quanto à família e 

quanto ao trabalho, podem levar a situações de aumento de trabalho, a sentimentos de 

sobrecarga no trabalho ou então ao nonwork (Hall & Hall, 1982; Szalai, 1972, citado 

por Cooke & Rouseau, 1984), ou seja, incapacidade de trabalho. 

As causas de stress são muito diversificadas e duas pessoas não respondem da 

mesma forma aos agentes stressores, nomeadamente os de natureza profissional. Os 

agentes ou circunstâncias indutoras de reacções de stress, podem ser de natureza 

psicossocial e também de outras naturezas, tais como física, química e biológica. 

Relativamente a alguns agentes de natureza não psicossocial, o medo associado às 
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possíveis consequências de uma exposição a determinado agente existente no ambiente 

de trabalho que poderá ser responsável pela experiência de stress (Kasl, 1992). 

De acordo com Karasek e Torres (1996), o stress constitui uma grande 

preocupação, estando directamente relacionado à saúde dos trabalhadores e á 

produtividade das organizações. Os custos económicos do stress no trabalho (ausência, 

perda de produtividade, entre outros) são, em geral, difíceis de serem estimados, 

atingindo níveis consideráveis, na estrutura laboral. 

Para Vaz Serra, (1999) o stress no trabalho resulta da interacção do individuo 

com a tarefa e com a empresa, citando entre algumas, as características do trabalho que 

podem ter repercussões negativas sobre o individuo, a sobrecarga (ou a subcarga) de 

trabalho, a pouca autonomia de decisão, a existência de conflitos, a ambiguidade de 

papéis, a má comunicação na empresa, as más condições físicas no trabalho e alguns 

aspectos relacionados com a carreira profissional. 

Outros autores, como por exemplo a Comissão Europeia num guia de Stress 

Relacionado com o Trabalho “Spice of live – or kiss of Death?” (European 

Commission, 1999) definem o stress relacionado com o trabalho como um padrão de 

uma reação emocional, cognitiva, comportamental e fisiológica a componentes 

desmoralizadoras e adversas do conteúdo do trabalho, da organização do trabalho e do 

ambiente de trabalho. 

O stress ocupacional é um problema da sociedade de hoje, dado que muitos são 

os fatores indutores de stress que têm origem no contexto de trabalho. A luminosidade 

do local, o ruído de uma máquina ou do telefone, a temperatura, a sobrecarga e a 

subcarga de trabalho, as incongruências e ambiguidades da tarefa, os problemas com os 

superiores, conduzem a situações de mal-estar no sujeito. 

O stress ocupacional é visto como, um desajuste entre os sujeitos e o ambiente 

em que vivem e podendo este desajuste, ser relativo à vida ocupacional e às 

competências do indivíduo, que oscilam entre a motivação e as potencialidades 

advindas do trabalho (French et al., 1974, citado por, Mota-Cardoso, Araújo, Ramos, 

Gonçalves & Ramos, 2000). 
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Porém, existem outros fatores que, apesar de não serem inerentes à organização, 

afetam o desempenho do indivíduo na mesma proporção. Falamos dos acontecimentos 

de vida, na articulação trabalho/família, em stressores crónicos e até mesmo em traumas 

(Ramos, 2001).  

Podemos assim afirmar que, as relações familiares influenciam o desempenho do 

sujeito no seu local de trabalho, do mesmo modo que aquilo que acontece no trabalho 

vai influenciar o comportamento e as condutas do sujeito na sua família. Há, então aqui 

uma clara influência mutua, entre o trabalho e a família que, segundo Zedeck e Mosier 

(citado por Ramos, 2001), pode ser explicada através de modelos não exclusivos entre si 

e que procuram explicar esta articulação. 

Podemos considerar e segundo Jesus, que o facto da pessoa se sentir sob stress 

se prende, nomeadamente, com o estilo de vida profissional adotado pela sociedade 

actual, designadamente, no que concerne ao ritmo de vida a que os sujeitos estão 

habituados, às inúmeras solicitações em vários períodos do dia e à competitividade em 

que vivem para garantir o emprego (Jesus, 2002).  

O stress relacionado com o trabalho (“Work-related stress”) que também é 

designado como “stress profissional” ou “stress ocupacional”. Segundo, (Niosh, 2006), 

é uma consequência do desequilíbrio entre as exigências do trabalho e as capacidades (e 

recursos ou necessidades) do trabalhador. 

Kryacou e Sutchilffe (1978) e Moracco e Mafadalen (1982) definem o stress dos 

docentes como uma síndrome de respostas negativas, tais como a raiva e a depressão, 

geralmente acompanhadas de mudanças fisiológicas e bioquímicas potencialmente 

patogénicas, resultantes de aspectos do trabalho do docente e mediadas pela perceção de 

que as exigências profissionais constituem uma ameaça à sua auto-estima ou bem-estar 

(citado por Reinhold, 1996).  

No início da década de 80 do século XX, a (OIT, 1981) denunciava a gravidade 

da situação ao referi-la como uma das principais causas de abandono da profissão 

docente, a qual considerava como uma prática profissional de risco de esgotamento 

físico e mental. 
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Esteve(1999) classificou os indicadores de mal-estar dos docentes em dois 

grupos: primário e secundário.  

No primeiro grupo, estão aqueles indicadores que incidem diretamente na ação 

do docente e geram tensões associadas às emoções negativas. Para o autor, o processo 

de rápidas transformações do contexto social modifica radicalmente o papel do docente, 

aumentando de forma significativa suas funções e responsabilidades. A comunidade e a 

família passaram a atribuir à escola e à figura do docente funções que muitas vezes 

estes, não estão preparados para exercer.  

No segundo grupo, o dos fatores secundários, o autor destaca a falta de recursos 

pedagógicos (material didático, edifícios e equipamento adequados) bem como, a 

violência cada vez mais significativa nas instituições escolares.  

Para Esteves (1999), o mal-estar do docente, é uma expressão que indica apatia e 

desencanto para com a docência, este, tem sido convertido em objeto de estudo têm sido 

feitas inúmeras pesquisas, publicadas em revistas nacionais e internacionais de ciências 

da educação.   

Segundo ainda Esteves, vive-se hoje uma crise na profissão de docente. Esta 

crise, está relacionada com a massificação do sistema educacional, à sua precariedade 

para atender às novas exigências sociais, à falta de professores, à pequena procura pela 

carreira de docente, mas também relacionada ao número crescente de docentes que 

apresentam doenças físicas, emocionais e mentais. 

Silva (2000), Limongi-França, Arellano (2002) e Rodrigues (2002) definem a 

qualidade de vida no trabalho, como “a compreensão abrangente e comprometida das 

condições de vida no trabalho, que inclui aspetos de bem-estar, garantia da saúde e 

segurança física, mental e social, e capacitação para realizar tarefas com segurança e 

bom uso de energia pessoal. Não depende só de uma parte, ou seja, depende 

simultaneamente do indivíduo e da organização, sendo este o desafio que abrange o 

indivíduo e a organização” (p. 156).  

Segundo Jesus (2002), o bem-estar docente existe e, apesar de encoberto pelo 

mal-estar, confere sentido à docência. Ele está presente nas experiências bem sucedidas, 
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muitas vezes esquecidas na escola e nem sempre discutidas pelos professores ou 

evidentes nas pesquisas científicas. O bem-estar está presente nas ocasiões em que os 

docentes se realizam, no reconhecimento e valorização de seu trabalho e na ousadia de 

sentirem-se bem.  

Nesse sentido, a alegria de viver, o gosto pelo aprender-ensinar, o humor, a 

satisfação e o poder de dizer suas experiências e não abafar a palavra, a perseverança, a 

coragem, a determinação, a responsabilidade em relação ao outro, são virtudes dispersas 

na escola, quais precisamos olhar e tecer conhecimento. Esse é sem dúvida, um desafio 

actual se se quer compreender o stress e o mal-estar docente e redimensionar o bem-

estar dos docentes.  

A profissão de docente em geral é considerada como um factor de stress 

ocupacional, na medida em que a prática do ensino assume um patamar de exigência 

cada vez maior (Truch, 1980, citado por Gomes, 2006). Que nos remete  stress 

ocupacional para a profissão de docente, Kyriacou e Suteliffe (1979) consideram que se 

trata de uma panóplia de sentimentos negativos bastante relacionados com mudanças 

fisiológicas como forma de dar resposta a aspetos do trabalho de docente, mediada pelo 

bem-estar, pela autoestima e pelos estilos e estratégias de coping do indivíduo (citado 

por, Mota-Cardoso, et al., 2000).  

3.3 Autoeficácia dos docentes 

A teoria social cognitiva, de Bandura (1986), tem como um dos pilares centrais o 

conceito de auto eficácia, que seria a crença que os indivíduos têm em sua condição de 

desempenhar atividades que os levem a atingir os resultados esperados. 

As crenças de auto eficácia, e como elas influenciam as ações humanas em 

diferentes contextos e de como são constituídas, pode-se pensar na função docente e em 

como essas crenças exercem influência no exercício das atividades docentes, na escolha 

das tarefas, no dispêndio de esforço e na aquisição de competências (SCHUNK, 1991). 

Bandura (1997) destaca ainda o quanto a auto eficácia percebida para atingir a 

demanda ocupacional afecta os níveis de stress e a saúde física do trabalhador e o 

quanto alguns ambientes organizacionais contribuem para o senso de eficácia desse 

trabalhador. Sem dúvida alguma, tanto as condições do ambiente quanto as ações 
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empregadas para atender à demanda, às condições fisiológicas do trabalhador e às 

crenças de auto eficácia interatuam e possibilitam ou não a resolução da condição 

stressora.  

As crenças de auto eficácia influenciam muitos aspetos da vida das pessoas 

independentemente de pensarem de forma positiva (produtiva e otimista) ou de forma 

negativa (pessimista e debilitante). São constituídas ao longo da vida do indivíduo pela 

interatuarão das dimensões cognitiva/afetiva, comportamentais e ambientais. 

"Evidências empíricas têm demonstrado o quanto as crenças do professor em sua 

eficácia institucional parcialmente determinam o quanto os professores estruturam as 

atividades académicas em suas classes e avaliam os estudantes em suas capacidades 

intelectuais" (Bandura, 1997. 

Os estados afetivos e fisiológicos, ou seja, os estados de humor, a ansiedade e o 

stress interferem na capacidade avaliativa das pessoas, podendo diminuir ou aumentar 

as crenças de auto eficácia. Os indivíduos têm a capacidade de alterar os seus 

pensamentos e sentimentos através de processos autorregulatórios, e podem alterar esses 

estados fisiológicos, transformando os pensamentos negativos e temores sobre as suas 

capacidades em pensamentos positivos. 

Para Serra, (1999) o stress no trabalho resulta da interação do indivíduo com a 

tarefa e com a empresa, citando entre algumas das características do trabalho que podem 

ter repercussões negativas sobre o indivíduo, a sobrecarga (ou a subcarga) de trabalho, a 

pouca autonomia de decisão, a existência de conflitos, a ambiguidade de papéis, a má 

comunicação na empresa, as más condições físicas no trabalho e alguns aspetos 

relacionados com a carreira profissional. 

Para Levi (2003; 2005), as transições mais recentes na vida dos indivíduos, 

como mundialização, desenvolvimento crescente de novas tecnologias e novas formas 

de organização do trabalho, aliadas às expectativas crescentes em termos da 

participação do ser humano nos seus diversos ambientes, vêm contribuindo para o 

crescimento mundial desse fenómeno, apontado pela OMS, em anos recentes como o 

mal do século. 
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Os indivíduos com alta autoeficácia percebida, decidem resolver o problema 

utilizando estratégias que melhoram o seu trabalho e, ao contrário, aqueles com baixa 

autoeficácia ocupacional percebida, como sendo um mediador central de burnout, que 

acreditam que pouco podem fazer para alterar a situação em que se encontram, 

apresentam estratégias disfuncionais para aliviar a tensão, como, por exemplo, o 

professor que não busca alternativas de apresentação de um mesmo conteúdo de 

diferentes maneiras, limitando-se a atribuir ao aluno o baixo desempenho que apresenta 

bem como uma baixa motivação. 

O poder preditivo das crenças, em relação à cognição ou à escolha das tarefas, 

da motivação, ou de como nos sentimos em relação a determinadas atividades e os 

comportamentos emitidos para a realização das tarefas, deram destaque ao conceito de 

auto eficácia percebida, principalmente pelo seu poder explicativo (Azzi, Polydoro & 

Bzuneck, 2006). 

Verifica-se também, que a crença do docente em que sua ação docência trás 

efeitos produtivos e relevantes para seus alunos, altera tanto o desempenho dos alunos 

quanto o do próprio docente (Azzi, Polydoro & Bzuneck, 2006). 

A estreita relação existente entre a autoeficácia do docente e a aprendizagem do 

aluno tem sido consistentemente investigada em diferentes países. Azzi, Polydoro e 

Bzuneck (2006), as investigações até então produzidas sobre esta relação têm como 

finalidade o aprimoramento do constructo, ou seja, a verificação das variáveis 

envolvidas na sua constituição e ao seu fortalecimento e à avaliação de instrumentos de 

medida. 

As causas de stress são diversas e duas pessoas não respondem da mesma forma 

aos agentes stressores, nomeadamente os de natureza profissional. Contudo, 

determinadas condições de trabalho em que se desenvolve a atividade, parecem 

constituir circunstâncias indutoras de stress para a maioria dos indivíduos. 

A experiência psicológica de stress, quando intensa e prolongada, poderá 

relacionar-se com sintomas físicos, emocionais, intelectuais e comportamentais, com 

repercussões na saúde do indivíduo e da própria organização. A prevenção do stress, o 

treino para uma reação atempada a vivência de determinadas situações de maior 
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exigência e a recuperação dos indivíduos sob stress, deverão ser efetuadas não apenas 

através de intervenções baseadas no indivíduo mas também de intervenções a nível 

organizacional. 

As situações de trabalho são vivenciadas como indutoras de stress quando são 

percebidas e envolvem exigências que não condizem com o conhecimento do 

trabalhador ou com as suas necessidades (sobrecarga ou subcarga quantitativa 

qualitativa), especialmente quando os trabalhadores têm a perceção de suporte social ou 

de controlo insuficientes. 

De acordo com Newman e Beehr (citado por, EU-OSHA, 2000), as ações ou 

estratégias para lidar com o stress relacionado com o trabalho orientam-se para os 

seguintes objetivos: 

• A prevenção do stress, através do controlo da exposição aos fatores de 

risco, nomeadamente intervindo na organização do trabalho e no treino dos 

trabalhadores de diferentes graus de diferenciação. Espera-se que, com estas 

ações, seja reduzida a probabilidade dos trabalhadores virem a experimentar 

reações de stress; 

• A reação atempada a vivência de situações de stress relacionado com o 

trabalho, muitas vezes utilizando técnicas de grupos de gestão de stress para 

melhorar a capacidade da Organização reconhecer e lidar com os problemas, 

quando estes surgem. 

• A reabilitação, através do suporte e aconselhamento específico aos 

trabalhadores para os ajudar a lidar com o stress adequadamente e recuperar 

relativamente aos problemas existentes. 

• Independentemente dos objetivos que lhes estão subjacentes, estas 

estratégias tem por alvo a Organização e/ou o Trabalhador. 

No que diz respeito à tolerância ao stress, as pessoas podem apresentar 

níveis diferentes, sendo que algumas são mais resistentes do que as outras. De 

acordo com Delboni (1997), quanto melhor um indivíduo reagir aos eventos 

stressores, menos sintomas desenvolverá. 

http://osha.europa.eu/en/publications/publications-overview?Subject:list=gender
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Em relação ao stress no ambiente de trabalho, também chamado de stress laboral 

ou ocupacional, os estudos são relativamente recentes, embora já seja conhecida há 

muito tempo a relação entre perda da qualidade de vida e condições prejudiciais como 

pressão, relacionamento difícil com chefia, situações de risco, entre outros (Holt, 1982). 

Na perspetival de Bandura (1997), sendo a autoeficácia a avaliação da pessoa 

sobre a sua capacidade de cumprir com sucesso tarefas específicas, então, podemos 

assim deduzir que quanto maior for a sua perceção, maior probabilidade terá em realizar 

as suas atividades laborais. Isso significa que, se o indivíduo acredita nas suas 

habilidades de execução de uma tarefa específica, essa Auto perceção concorrerá para 

aumentar a probabilidade dum desempenho eficaz (Salanova; Grau; Martínez, 2006; 

Ribeiro, 1995). 

Na perspectiva de Jesus (2005), se uma situação profissional avaliada como 

difícil e exigente for bem-sucedida, trata-se de uma situação de eustress, pois o 

profissional otimiza o seu funcionamento adaptativo de tal forma que, se no futuro for 

confrontado com uma situação idêntica, apresentar-se-á mais confiante e terá maior 

probabilidade de resolver o problema. Podendo e face a este episódio, remeter para a 

perceção que este tem ao stress, ou seja, o profissional torna-se menos vulnerável, após 

percecionar que determinado episódio o deixa mais stressado, pelo que numa situação 

idêntica já terá menos alteração quer na eficácia, quer a nível de alteração dos níveis de 

stress. Entretanto, pelo contrário, se o profissional não for bem-sucedido e a tensão 

permanecer durante muito tempo, pode manifestar sintomas de distress que traduzem 

uma má adaptação à situação de exigência em que se encontra. Por isso, as expectativas 

de eficácia têm um papel muito importante no modo de cada pessoa enfrentar os 

desafios. 

Segundo Pajares e Olaz (2008), as crenças de auto eficácia ajudam a determinar 

o que fazer, como fazer, por quanto tempo se fará e quanto esforço será empreendido 

para tal realização, proporcionando as bases para a motivação humana, o bem-estar e as 

realizações pessoais, estando, dessa maneira, diretamente ligadas ao funcionamento 

humano. 

Desta forma, podemos afirmar que a autoeficácia é uma variável muito 

importante no estudo do stress laboral, dado que está correlacionada com os modelos de 
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apreciação cognitiva do stress (Lazarus; Folkman, 1984). Essas relações sugerem que, 

no caso dos professores estes, reagem negativamente quando percebem que não podem 

executar o seu trabalho de forma adequada e que altos níveis de autoeficácia podem 

significar uma valiosa estratégia para lidar com o stress. 

 

Podemos assim concluir que a autoeficácia ao trabalho, está relacionada a 

perceção ao stress, que o profissional possui, uma vez que, o seu estado de alerta é mais 

significativo, para situações de stress que possam surgir, o que lhe permite, uma defesa 

mais prematura face ao mesmo. 

 

O stress é ainda, considerado como o principal desencadeador de burnout 

(Esteve, 1992; citado por, Jesus, 2005). Este conceito refere-se a um conjunto de efeitos 

negativos da profissão, no caso dos docentes, que assentam sobretudo na sua 

personalidade, dando origem a sentimentos de insatisfação, desinvestimento, 

despersonalização, desejo de abandono da docência, absentismo, esgotamento, 

ansiedade, stress, neurose e depressão (Jesus, 2005). 

3.4 Burnout 

Inúmeras pesquisas foram e estão a ser desenvolvidas, remetendo não somente 

para o processo do stress ocupacional do docente, mas também para a síndrome de 

burnout, que afecta estes profissionais no exercício da sua atividade laboral.  

O trabalho constitui na vida do ser humano, muitas vezes, mais de um terço das 

horas de seu dia, este constitui e é constituído por características objetivas da atividade 

laboral executada e subjetivas, próprias do indivíduo que a executa. 

Segundo Esteve (1999), de entre as manifestações da síndrome de burnout a 

mais comuns, no caso da docência, estão os pedidos de transferência, como forma de 

fugir das situações de conflitos, o desejo manifesto de abandonar a docência, embora 

não possa realizá-lo, as faltas reiteradas, como mecanismo para aliviar a tensão 

acumulada, o esgotamento físico, a ansiedade da expectativa, a depreciação do próprio 

eu, evidenciada por sentimentos de culpa diante da incapacidade de controlar o ensino e 

solucionar seus problemas e a sensação permanente de stress.  
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Esteve (1999) considera que o mal-estar docente e os seus indicadores não são, 

de maneira alguma, uma peculiaridade do sistema educacional europeu, pois alcançam 

uma dimensão internacional. Poderá ser um sinal de exposição e de vulnerabilidade ao 

stress. 

A síndrome de burnout tem sido caracterizada em alguns, como resposta afetiva 

a uma contínua e prolongada exposição a fatores stressantes do trabalho, que geram 

exaustão emocional, avaliação negativa de si mesmo, depressão e insensibilidade com 

relação a quase tudo e todos. São relatados ainda, fadiga física e cansaço cognitivo, 

resultado de exposição prolongada a stress relacionado com o trabalho em uma relação 

próxima com pessoas.  

Esta abordagem, está diretamente ligada a fatores stressantes do trabalho, não 

podendo ser confundida com transtornos mentais tais como depressão e ansiedade. 

Avaliando-se as manifestações clínicas de ambos, encontram-se, nos depressivos, de 

maior submissão à indiferença e á prevalência dos sentimentos de culpa e derrota, 

enquanto, nas pessoas com burnout, são mais marcantes o desapontamento e a tristeza.  

Desta forma, e segundo Codo (2002), o burnout provoca exaustão e dor 

emocional, situação de quem se vê encurralado entre o dever de realizar um bom 

trabalho e a sensação de que não irá conseguir superar as dificuldades por entender que 

já não pode dar mais de si mesmo. Segue-se a isso uma atitude de endurecimento 

emocional e afetivo, uma despersonalização que leva a sentimentos e atitudes negativas, 

à “coisificação” das relações interpessoais, ao não envolvimento pessoal com o 

trabalho, indicando o efetivo  esgotamento da energia e dos recursos emocionais 

próprios.   

Para Carlotto (2002), o ser humano executa tarefas diárias de sobrevivência e 

encontra nelas tanto a satisfação laboral quanto o cansaço físico, emocional e cognitivo. 

As atividades laborais podem ser motivo de insatisfação, desinteresse e dependência 

profissional, sendo apontadas como fontes de irritação, agressão e exaustão e de não 

identificação do sujeito face ao trabalho que realiza. Visto sob esta perspectiva, o 

trabalho é tanto fonte de prazer quanto de desprazer, ou ainda de doença (Dejours, 

1992). 
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Os indicativos de burnout também não podem ser confundidos com um estado 

de fadiga passageira que é superado após um período de descanso, nem tão pouco serem 

sobrepostos a estratégias de enfrentamento de delineamentos psicológicos (fuga e 

esquiva), pois o trabalhador continua a efetuar as suas atividades, apesar de cada vez 

mais se distanciar dos que estão sob os seus cuidados. Diferentemente do stress, que se 

manifesta sem associação específica com alguma atividade e que está relacionado a um 

esgotamento que interfere na vida pessoal, a síndrome de burnout apresenta-se como uma 

experiência individual e específica em contexto de trabalho e mantém sempre o caráter 

negativo da experiência para as pessoas que a desenvolvem (BENEVIDES-PEREIRA, 

2008). 

O fenómeno do burnout é a crença de autoeficácia do docente. A teoria social 

cognitiva, de Bandura, em especial o conceito de autoeficácia do docente – que seria a 

crença dos professores nas suas próprias capacidades em desempenhar atividades de 

docência e que os leva a atingir os resultados esperados – amplia ainda a possibilidade 

de investigação de relações entre aspetos psicológicos, com a própria autoeficácia, e a 

ação/profissão docente. 

A síndrome de burnout tem sido caracterizada nos estudos já citados como a 

resposta afetiva a uma contínua e prolongada exposição a fatores stressantes do trabalho 

que geram exaustão emocional, avaliação negativa de si mesmo, depressão e 

insensibilidade em relação a quase tudo e todos. São relatados, ainda, fatores como, a 

fadiga física e o cansaço cognitivo, resultado de exposição prolongada ao stress 

relacionado com o trabalho. 

Conclui-se assim que, o burnout está relacionado à atividade profissional e ao 

ambiente em que é executado e não à profissão exercida. Quer isto dizer que, um 

profissional pode estar sob stress ocupacional embora não manifeste as dimensões da 

despersonalização e incompetência profissional, características da síndrome de burnout. 

Ao stress e ao burnout, somam-se o sentimento de saudosismo em relação ao 

passado, o ceticismo em relação ao futuro, ou ainda, uma busca desenfreada para tentar 

adequar-se às mudanças e às solicitações educacionais, postura que, neste caso, pode 

comprometer as aspirações de profissionalidade e autonomia. 
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3.5 Coping 

Durante os anos 70 e 80 do século XX, as investigações realizadas deixam de 

estar centradas exclusivamente no mundo interno da pessoa, passando a considerar 

também fatores contextuais. Assim sendo, perante as adversidades, o coping comporta 

diversas formas de lidar com as transações que ocorrem entre o indivíduo e o meio 

(Lazarus & Folkman, 1984). 

Assim, o coping, entendido como a capacidade de a pessoa lidar com o stress, é 

um fenómeno adaptativo que contribui para a sua sobrevivência e para um adequado 

desempenho das suas atividades em diversas vertentes da vida. 

Lazarus e Folkman (1984) acrescentam que as estratégias proactivas 

correspondem às estratégias de coping focado na resolução de problemas e que as 

estratégias de evitamento correspondem às de coping focadas na emoção. 

Folkman et al. (1986) definem o coping como “os esforços cognitivos e 

comportamentais desenvolvidos pela pessoa, para gerir (reduzir, minimizar, dominar ou 

tolerar) as exigências internas e externas das transações pessoais que são avaliadas 

como excedendo os recursos da pessoa [...]” (p. 572). Isto é, os esforços, que cada um 

faz, para lidar com o stress. 

Jesus e Pereira (1994) afirmam, posteriormente, que Latack (1986) 

conceptualiza as categorias de coping do seguinte modo: (1) controlo, que consiste em 

ações e reavaliações cognitivas proactivas; (2) escape, que se baseia em ações e 

cognições que sugerem evitamento; e ainda (3) gestão de sintomas, alicerçadas em 

estratégias para gerir os sintomas ligados ao stress profissional em geral. 

Jesus e Pereira (1994) concluíram que é impossível efetuar uma avaliação plena 

da eficácia de qualquer estratégia de coping dada a sua ligação a fatores situacionais e 

de personalidade. Nesse sentido, alertam para a necessidade de realização de estudos 

que possibilitem a análise das estratégias de coping em situações específicas de mal-

estar docente. 

O coping, relacionado com o modo como as pessoas lidam com as situações 

adversas indutoras de stress, tem sido objeto de estudo. Vaz Serra (1999) considera que 
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o stress só se verifica perante situações de tensão desencadeadoras de experiências 

stressantes, sendo que tais situações podem ser acontecimentos subjetivos — como 

pensamentos, imagens ou sensações internas — ou objetivos — como acontecimentos 

relevantes da vida ou acontecimentos incomodativos do dia-a-dia. 

O termo coping pode ter o significado de lidar com, enfrentar, encarar, 

ultrapassar, fazer face, dar resposta a, reagir a ou adaptar-se a circunstâncias adversas. 

Este conceito, segundo Mota e Matos (2006), emergiu no século XIX associado à ideia 

de “defesa” amplamente desenvolvida pela psicanálise, sendo que os estudos 

conduzidos na época apontavam para uma associação com a psicopatologia e 

dependiam da avaliação dos processos inconscientes. 

Perante situações que o indivíduo considerada como stressantes, este utilizará 

mecanismos psicológicos para reduzir o impacto dos stressores e assim, retornar ao 

equilíbrio. Tais mecanismos ou estratégias são, na realidade, ações cognitivas 

elaboradas por ele através da avaliação da situação, do ambiente, de experiências 

anteriores bem-sucedidas e da maturidade de seu aparelho psíquico, e são denominados 

estratégias de coping ou estratégias de enfrentamento. 

O stress surge quando o individuo percebe que não consegue lidar com as 

exigências impostas ou com as ameaças ao seu bem-estar e, adicionalmente, quando 

lidar com o problema e importante para ele, gerando ansiedade ou depressão (Cox, 

Ferguson, 1991). Pode ser pensado como um processo contínuo de interação do 

individuo com o seu meio, em que a pessoa vai fazendo avaliações dessa interação e 

tentativas para lidar com o problema, algumas delas com pouco sucesso. 

 

A experiência de stress no trabalho está relacionada com a perceção que os 

trabalhadores têm relativamente às dificuldades em lidar com aspetos da sua situação de 

trabalho, aspetos esses que são valorizados por esses trabalhadores. A sua situação de 

trabalho engloba a exposição a fatores de risco de natureza física e de natureza 

psicossocial relacionados com as condições de trabalho e também com a própria 

atividade. A experiencia de stress está habitualmente acompanhada de tentativas para 

lidar com um problema subjacente (processo de coping) e por alterações cognitivas,  
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comportamentais e da função fisiológica (Aspinwall; Tayler, 1997; Guppy; 

Weatherstone, 1997). 

 

Nessa prespectiva, o stress é condicionado pela perceção do individuo face ás 

exigências (ou aptidões) que possui para uma determinada função, manifestando-se este, 

(stress), pelo individuo a nível fisiológico, psicológico e social. Ross e Altmaier (Ross, 

Altmaier,1994) referem-se ao stress no trabalho como “... a interação das condições de 

trabalho com as características do indivíduo de tal modo que as exigências que lhe são 

criadas ultrapassam a sua capacidade de lidar com as mesmas ...”. 

 

Quer isto dizer que, o individuo que possui uma perceção das suas dificuldades 

face ao trabalho, poderá apresentar níveis de stress mais significativos, contrariamente 

ao que era suposto, uma vez que, se o individuo ao percecionar os seus condicionantes 

deveria preparar-se para os enfrentar, recorrendo a inteligência emocional, de forma a 

minimizar o seu stress. 

 

Relativamente á perceção ao stress e segundo Cohen et al., (1983) este, pode ser 

um sintoma de depressão. Este conceito é explicado por Selye que, dizia, que, em as 

situações de stress verificavam alterações bioquímicas, fisiológicas, e orgânicas, em que 

o eixo hipotálamo-hipófise-supra-renais, tem um papel importante. As reações do 

organismo associadas a este eixo hipotálamo- hipófise- supra-renais são, na sua forma 

mais elementar, o que sentimos quando, perante uma situação stressante o coração bate 

mais depressa, a respiração acelera, há transpiração, ou seja, há reações de perceção 

exageradas. Este mecanismo está também associado aos sintomas de depressão e 

ansiedade. 

 

Esta proximidade entre stress, depressão e ansiedade tem sido discutido no seio 

do modelo tripartido. Clark e Watson (1991), dada a evidência de que, há uma forte 

correlação entre medidas de depressão e ansiedade, propondo assim, um modelo 

tripartido em que os indicadores de ansiedade e depressão se distribuem por três 

estruturas básicas.  
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Uma primeira estrutura que designam por distress ou afeto negativo, inclui 

sintomas pouco específicos, que são experimentados tanto por indivíduos deprimidos 

como ansiosos, nomeadamente humor deprimido e ansioso, insónia, desconforto ou 

insatisfação, irritabilidade e dificuldade de concentração. 
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1. METODOLOGIA   
 

A metodologia é parte do processo de investigação (método científico) que vem 

na sequência da revisão bibliográfica, com o intuito de contextualizar o estudo face a 

anteriores investigações, e respectiva identificação de autores que abordaram estas 

questões relacionadas com a perceção, vulnerabilidade e níveis de stress, ou seja é a 

parte do trabalho em que se articula a teoria á prática. 

Optei por questionários tipo escala, onde se pretende medir aspetos, atitudes e 

opiniões do público-alvo, sendo que, tal só é possível com a utilização de escalas, no 

presente estudo, as escalas apresentadas são escalas de Likert, tendo aplicado a Escala 

Portuguesa de Stress Ocupacional, versão para a Docência, EPSO-D, para medir os 

níveis de stress dos formadores, a Escala de Vulnerabilidade ao Stresse no Trabalho 

(EVENT), que tem como objetivo, avaliar o quanto, as circunstâncias do dia-a-dia no local de 

trabalho, influenciam a conduta do profissional e se as mesmas lhe podem criar fragilidades, por 

ultimo utilizei a Escala de Perceção de Stresse (EPS), que se propõe avaliar, o grau em que um 

indivíduo aprecia as suas situações de vida como stressantes, estas escalas apresentam uma série 

proposições, das quais o inquirido deve selecionar a que mais se identifica com a sua 

situação e disposição. 

 1.1 Objetivos  
 

 Todos os trabalhos de investigação requerem uma clarificação dos objetivos a 

alcançar, estes objetivos dependem sobretudo da escolha dos instrumentos e meios de 

abordagem ao estudo empírico. 

Neste sentido, o presente estudo teve assim, por base o método experimental 

recorrendo á realização questionário de carácter anónimo, no sentido de verificar a 

perceção e vulnerabilidade dos formadores das ações de tipologia EFJ, do Centro 

Formação Profissional de Lisboa – Sector Terciário, face ao stress, bem como 

confronta-los com os níveis de stress, sendo que, o objetivos geral pode-se desdobrar 

em objetivos específicos, que vão colmatar na verificação e aplicação das variáveis face 

as hipóteses, ou seja: 
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1.2 Objetivos específicos, 

a) Analisar quais as áreas académicas onde a vulnerabilidade e perceção ao stress é 

mais significativa; 

b) Verificar a relação que existe entre a perceção, vulnerabilidade e níveis de stress 

e a formação académica; 

c) Identificar qual a idade do formador onde os níveis de stress, a vulnerabilidade e 

perceção são mais evidentes; 

d) Determinar qual a idade do formador onde esta pode ser um mecanismo 

facilitador á perceção do stress e á sua vulnerabilidade; 

e) Relacionar a idade do formador face entre a perceção, vulnerabilidade e níveis 

de stress em função da idade do formador; 

f) Verificar qual a relação entre o género e os dos agentes stressores; 

g) Estabelecer uma relação entre a perceção, vulnerabilidade e níveis de stress 

1.3 Hipóteses 

Após enunciar os objetivos do estudo segue-se a fase no registo das hipóteses. 

Desta forma as hipóteses procuram estabelecer uma orientação para a investigação, uma 

vez que mediante a apresentação de dados estas permitem delimitar os que vão de 

encontro aos objetivos estipulados, ou seja, as hipóteses são a base de uma investigação 

científica, na medida em que estes têm como finalidade enumerar e verificar as 

hipóteses colocadas.  

De acordo com os objetivos propostos e no seguimento da revisão bibliográfica 

efetuada, estabeleceu-se as seguintes hipóteses: 

 

H 1  A Área da formação académica influência a perceção ao stress dos 

formadores; 

H 2 A Área de formação académica influência a vulnerabilidade ao stress dos 

formadores; 

H 3  A Área de formação académica estabelece alguma relação entre a 

perceção, vulnerabilidade e níveis de stress; 
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H 4  A idade influencia a perceção ao stress dos formadores; 

H 5  A Idade Influência a vulnerabilidade ao stress dos formadores; 

H 6 A idade é determinante na relação entre a perceção, vulnerabilidade e 

níveis de stress;   

H 7 O género influência a perceção ao stress dos formadores; 

H 8  O género influência a vulnerabilidade ao stress dos formadores; 

H 9 O género apresenta influência na relação entre a perceção, 

vulnerabilidade e níveis de stress dos formadores. 

1.4 Variáveis 

“Consideram-se como variáveis dependentes aquelas que dependem dos 

procedimentos da investigação, conotando-se diretamente com as respostas que se 

procuram. São dados que se obtêm e que variam à medida que o investigador modifica 

as condições de investigação. Uma variável dependente é aquela que procuramos como 

resposta para a pergunta. Toda a investigação tem por objetivo chegar à variável 

dependente, ou seja, ao resultado obtido com os procedimentos da investigação” (Sousa, 

2005). 

Variáveis independentes serão aquelas que são independentes dos 

procedimentos da investigação, que não dependem da investigação, constituindo no 

entanto fatores determinantes que a vão influenciar, recorrendo o investigador à sua 

manipulação para observar os efeitos produzidos nas variáveis dependentes” (Sousa, 

2005). 

Variáveis Dependentes: 

1. Perceção do stress, verificar se o formador aprecia e interpreta as suas 

situações de vida como stressantes; 

2. Vulnerabilidade ao stress, avaliar o quanto é que os acontecimentos da 

vida profissional influenciam a conduta do profissional e lhe criam fragilidades; 
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3. Níveis de stress, analisar o quanto o formador está exposto ao stress e 

quais os acontecimentos da sua vida profissional que o expõe e altera esses níveis de 

stress. 

Variáveis Independentes: 

4. Género; 

5. Idade; 

6. Formação académica; 

7. Área de formação. 

1.5 Amostra 

Num universo de cerca de 120 formadores a prestar serviço no IEFP – Sector 

Terciário, na Rua da Emenda em Lisboa, esta amostra é uma de conveniência, dado que, 

a nível profissional, o facto de pertencer a este universo, facilitou a entrega e resposta 

aos questionários, por parte dos meus colegas também formadores, esta amostra incidiu 

sobre 93 formadores, que fazem parte da equipa formativa dos cursos de educação e 

formação de jovens, sendo a sua área de formação, idade e sexo diversificado. 

 
Caracterização da amostra 

 
Colaboraram no estudo, um total de 93 formadores. A análise da distribuição por 

género indica-nos uma predominância do género feminino (n=57, 61,0%) sobre o 

género masculino (n=36, 39,0%), conforme se pode constatar pela observação do 

gráfico nº 1. 

 
 

Gráfico 1 - Género 
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Em termos de distribuição por escalões etários, predominam os formadores com idades 

compreendidas no escalão 30-39 anos que representam 35,5. Os mais novos 

representam 19,4% e os mais velhos 6,5% do total. 

 

 
 

Gráfico 2 - Escalões etários 
 

 
 
 
 
 

Relativamente às habilitações académicas, predominam os formadores com 

licenciatura (33,0%). Os mestrados e as pós-graduações representam, respectivamente, 

31,0% e 22,0%.  

 

Gráfico 3 - Habilitações académicas 

 
 

 
 

 

 

No que se refere ao estado civil, quase metade da amostra encontra-se casada 

(48,0%). Seguem-se depois os solteiros (27,0%) e os divorciados (17,0%).  
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Gráfico 4 - Estado civil 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
As áreas de matemática (29,0%), psicologia (18,3%) e gestão são as mais representadas. 
 

Tabela 1 - Áreas 

 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 
Percentagem 
acumulada 

Ciências sociais 13 14,0 14,0 14,0 

Psicologia 17 18,3 18,3 32,3 

Matemática 27 29,0 29,0 61,3 

Línguas 10 10,8 10,8 72,0 

Engenharia 9 9,7 9,7 81,7 

Gestão 15 16,1 16,1 97,8 

Outra 2 2,2 2,2 100,0 

Total 93 100,0 100,0  
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2. Resultados 

As respostas dos formadores à escala Escala Portuguesa de Stress Ocupacional, 

versão para a Docência, EPSO-D, podem ser apreciadas na tabela número 2. Nela 

evidenciamos em cinza claro as respostas mais frequentes (resposta modal). A questão 

Falta de prestígio social foi a que os formadores consideraram que lhes causava muita 

pressão (41,9%) enquanto o fator que lhes causa menos pressão foi a questão Excesso 

de horas de trabalho (lectivas e não lectivas) (23,7%; causa-me muito pouca pressão).  

 

Na tabela nº 3 podemos apreciar os valores das estatísticas descritivas, valores 

mínimos, máximos, médias e respectivos desvios-padrão das dimensões do stress 

ocupacional. 

 

Legenda: 
1 - Não me causa pressão 
2- Causa-me muito pouca pressão 
3 - Causa pouca pressão 
4 - Causa-me alguma pressão 
5 - Causa-me muita pressão 
6 - Causa-me demasiada pressão 
 

Tabela 2 - Escala Portuguesa de Stress Ocupacional, versão para a Docência, EPSO-D 

  1 2 3 4 5 6 Total 

1. Excesso de horas de trabalho (lectivas e não lectivas) Freq. 1 22 30 26 13 1 93 

  % 1,1 23,7 32,3 28,0 14,0 1,1 100,0 

2. Indisciplina dos alunos Freq.  26 38 20 8 1 93 

  %  28,0 40,9 21,5 8,6 1,1 100,0 

3. “Estou 10 meses em cada sítio, não tenho nada  Freq. 1 13 28 32 14 5 93 

em lado nenhum”  % 1,1 14,0 30,1 34,4 15,1 5,4 100,0 

4. Insegurança e incerteza face às colocações Freq. 1 15 28 32 15 2 93 

  % 1,1 16,1 30,1 34,4 16,1 2,2 100,0 

5. Aproveitamento abusivo do arrendamento das casas. Freq.  7 41 26 18 1 93 

  %  7,5 44,1 28,0 19,4 1,1 100,0 

6. Sobrecarga na preparação das aulas quando se  Freq.  16 36 29 12  93 

leccionam vários níveis de ensino  %  17,2 38,7 31,2 12,9  100,0 

7. Sobrecarga nos finais dos períodos (testes,  Freq.  13 34 35 11  93 

avaliações, reuniões).  %  14,0 36,6 37,6 11,8  100,0 

8. Obrigatoriedade dos programas  Freq. 1 13 36 24 18 1 93 

  % 1,1 14,0 38,7 25,8 19,4 1,1 100,0 
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9. Cumprir o programa em função do exame. Freq.  11 45 31 5 1 93 

  %  11,8 48,4 33,3 5,4 1,1 100,0 

10. Leccionar muito em pouco tempo. Freq. 1 12 37 31 10 2 93 

  % 1,1 12,9 39,8 33,3 10,8 2,2 100,0 

11. Preocupação com os resultados dos alunos Freq.  13 33 35 12  93 

  %  14,0 35,5 37,6 12,9  100,0 

12. Lidar com a ansiedade dos alunos. Freq.  13 29 28 21 2 93 

  %  14,0 31,2 30,1 22,6 2,2 100,0 

13. Lidar com a competição entre alunos. Freq.  5 34 37 16 1 93 

  %  5,4 36,6 39,8 17,2 1,1 100,0 

14. Instabilidade e insegurança profissional Freq.  15 32 32 14  93 

  %  16,1 34,4 34,4 15,1  100,0 

15. Campainha. Freq.  18 35 30 10  93 

  %  19,4 37,6 32,3 10,8  100,0 

16. “Andamos o dia todo de um lado para o outro “. Freq.  20 28 31 11 3 93 

  %  21,5 30,1 33,3 11,8 3,2 100,0 

17. Constante mudança de legislação. Freq.  8 28 38 17 2 93 

  %  8,6 30,1 40,9 18,3 2,2 100,0 

18. Remuneração inadequada Freq. 1 19 29 27 13 4 93 

  % 1,1 20,4 31,2 29,0 14,0 4,3 100,0 

19. Falta de tempo para os problemas pessoais  Freq. 1 9 38 26 16 3 93 

dos alunos.  % 1,1 9,7 40,9 28,0 17,2 3,2 100,0 

20. Formação contínua em horário pós - laboral . Freq.  11 30 34 14 2 91 

  %  12,1 33,0 37,4 15,4 2,2 100,0 

21. Vida cronometrada  Freq.  14 34 27 16 2 93 

  %  15,1 36,6 29,0 17,2 2,2 100,0 

22. Elevado número de horas lectivas seguidas  Freq.  11 33 37 11 1 93 

  %  11,8 35,5 39,8 11,8 1,1 100,0 

23. “Toda a gente dá «palpites» sobre educação”. Freq.  8 39 31 15  93 

  %  8,6 41,9 33,3 16,1  100,0 

24. “Temos de fazer tudo e ainda somos acusados  Freq.  9 38 30 16  93 

de não cumprir o nosso papel”  %  9,7 40,9 32,3 17,2  100,0 

25. Falta de respeito e desconsideração dos alunos  Freq.  9 32 37 14 1 93 

  %  9,7 34,4 39,8 15,1 1,1 100,0 

26. Falta de autonomia do professor  Freq.  10 25 36 20 2 93 

  %  10,8 26,9 38,7 21,5 2,2 100,0 

27. Barulho na sala de aula Freq. 2 17 25 27 19 3 93 

  % 2,2 18,3 26,9 29,0 20,4 3,2 100,0 

28. Grande mobilidade da profissão Freq.  8 42 31 11 1 93 

  %  8,6 45,2 33,3 11,8 1,1 100,0 

29. Esvaziamento da missão do professor Freq.  7 33 35 15 3 93 

  %  7,5 35,5 37,6 16,1 3,2 100,0 
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30. Falta de prestígio social Freq.  8 36 39 9 1 93 

  %  8,6 38,7 41,9 9,7 1,1 100,0 

31. Necessidade de actualização permanente  Freq.  10 41 30 11 1 93 

  %  10,8 44,1 32,3 11,8 1,1 100,0 

32. Compatibilizar a profissão e a família Freq.  11 39 28 12 3 93 

  %  11,8 41,9 30,1 12,9 3,2 100,0 

33. Deficientes condições físicas da escola Freq. 1 18 38 21 11 4 93 

  % 1,1 19,4 40,9 22,6 11,8 4,3 100,0 

34. Falta de apoio do Ministério Freq.  15 36 30 11 1 93 

  %  16,1 38,7 32,3 11,8 1,1 100,0 

35. Turmas difíceis Freq.  19 24 29 17 4 93 

  %  20,4 25,8 31,2 18,3 4,3 100,0 

36. Falta de tempo Freq. 2 10 38 30 10 3 93 

  % 2,2 10,8 40,9 32,3 10,8 3,2 100,0 

37. Actualização constante devido à mudança  Freq.  21 33 28 9 2 93 

de programas  %  22,6 35,5 30,1 9,7 2,2 100,0 

38. Deficiente apoio e protecção ao professor Freq. 1 16 30 31 14 1 93 

  % 1,1 17,2 32,3 33,3 15,1 1,1 100,0 

39. Falta de participação na tomada de decisões Freq.  13 40 24 15 1 93 

  %  14,0 43,0 25,8 16,1 1,1 100,0 

40. Excessiva exposição: ”somos actores  Freq. 1 15 41 20 14 2 93 

constantemente”  % 1,1 16,1 44,1 21,5 15,1 2,2 100,0 

41. Imprevisibilidade do que acontece durante a aula Freq.  10 38 30 14 1 93 

 %  10,8 40,9 32,3 15,1 1,1 100,0 

42. “O Ministério não confia na nossa competência” Freq.  9 34 30 17 3 93 

  %  9,7 36,6 32,3 18,3 3,2 100,0 

43. Agressividade e violência dos alunos Freq. 2 11 32 29 16 3 93 

  % 2,2 11,8 34,4 31,2 17,2 3,2 100,0 

44. Adaptação à profissão Freq.  14 31 37 10 1 93 

  %  15,1 33,3 39,8 10,8 1,1 100,0 

45. Ter de trabalhar em casa para a escola Freq. 2 10 30 34 15 2 93 

  % 2,2 10,8 32,3 36,6 16,1 2,2 100,0 

46. Início de um novo ano escolar Freq.  13 29 37 14  93 

  %  14,0 31,2 39,8 15,1  100,0 

47. Alteração das normas e regras de convivência  Freq.  13 37 28 15  93 

na escola  %  14,0 39,8 30,1 16,1  100,0 

48. Situações novas todos os dias Freq.  12 27 32 22  93 

  %  12,9 29,0 34,4 23,7  100,0 

49. Desfasamento entre a formação dos professores  Freq. 3 10 35 24 18 3 93 

e as exigências actuais  % 3,2 10,8 37,6 25,8 19,4 3,2 100,0 

50. Escassez de estruturas e material de apoio Freq. 2 14 33 30 13 1 93 

  % 2,2 15,1 35,5 32,3 14,0 1,1 100,0 
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51. Levar os problemas da escola para casa Freq.  10 34 27 21 1 93 

  %  10,8 36,6 29,0 22,6 1,1 100,0 

52. Novos métodos de ensino Freq. 1 12 39 26 14 1 93 

  % 1,1 12,9 41,9 28,0 15,1 1,1 100,0 

53. “Estou 10 meses em cada sítio, tenho bocadinhos  Freq.  7 31 36 18 1 93 

de mim em todo o lado”  %  7,5 33,3 38,7 19,4 1,1 100,0 

54. Desadequação da organização escolar (p.e.:  Freq.  11 40 29 13  93 

estrutura, programas, metodologias, meios).  %  11,8 43,0 31,2 14,0  100,0 

55. Prazos curtos Freq. 2 10 28 31 18 4 93 

  % 2,2 10,8 30,1 33,3 19,4 4,3 100,0 

56. Falta de acompanhamento da escola por parte  Freq.  9 35 29 18 2 93 

da comunidade  %  9,7 37,6 31,2 19,4 2,2 100,0 

57. Responsabilização dos professores pelo  Freq.  9 26 38 19 1 93 

insucesso escolar  %  9,7 28,0 40,9 20,4 1,1 100,0 

58. “Os alunos acabam por passar sem saber” Freq. 1 9 29 24 28 2 93 

  % 1,1 9,7 31,2 25,8 30,1 2,2 100,0 

59. Definição pouco clara das regras do sistema Freq. 1 12 32 26 21 1 93 

  % 1,1 12,9 34,4 28,0 22,6 1,1 100,0 

60. Falta de tempo para a vida pessoal  Freq. 1 12 32 26 21 1 93 

  % 1,1 12,9 34,4 28,0 22,6 1,1 100,0 

61. Assistir ao desencanto progressivo dos alunos  Freq. 2 9 33 21 25 3 93 

ao longo do ano  % 2,2 9,7 35,5 22,6 26,9 3,2 100,0 
 

Tabela 3 - Estatísticas descritivas: EPSO 

 N Mínimo Máximo Média 
Desvio 
padrão 

Estatuto Profissional 93 2,82 5,27 3,55 ,35 

Conteúdo do Trabalho 93 2,22 5,11 3,66 ,48 

Previsibilidade/ Controlo 93 2,44 5,44 3,52 ,41 

Pressão do Tempo 93 3,13 5,13 3,94 ,38 

Segurança Profissional 93 2,50 4,50 3,55 ,44 

Disciplina 93 2,20 4,40 3,49 ,45 

Rigidez Curricular 93 1,67 4,67 3,44 ,58 

Natureza Emocional do Trabalho 93 2,33 5,00 3,66 ,64 

“Toque de Caixa”  93 2,00 5,00 3,39 ,69 

Total 93 4,25 5,70 4,85 ,27 

 

A questão do QVS Sou uma pessoa determinada na resolução dos meus problemas 

(51,7%) foi que motivou um maior número de concordâncias enquanto Quando me 

criticam tenho tendência a sentir-me culpabilizado (6,6%) motivou um maior nº de 

discordâncias. 
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Tabela 4 - Questionário de Vulnerabilidade ao Stress  

 
concordo 

em 
absoluto 

concordo 
bastante NC / ND 

Discordo 
bastante 

Discordo 
em 

absoluto Total 

Sou uma pessoa determinada na resolução dos meus problemas Freq. 46 23 20   89 

  % 51,7 25,8 22,5   100,0 

Tenho dificuldade em me relacionar com pessoas desconhecidas Freq. 27 26 37 1  91 

  % 29,7 28,6 40,7 1,1  100,0 

Quando tenho problemas que me incomodam posso contar com  Freq. 42 28 20   90 

um ou mais amigos que me servem de confidentes  % 46,7 31,1 22,2   100,0 

Costumo dispor de dinheiro suficiente para satisfazer as minhas  Freq. 29 42 20   91 

necessidades pessoais  % 31,9 46,2 22,0   100,0 

Preocupo-me facilmente com os contratempos do dia-a-dia Freq. 19 36 36 2  93 

  % 20,4 38,7 38,7 2,2  100,0 

Quando tenho um problema para resolver usualmente  Freq. 36 34 16   86 

consigo alguém para me ajudar  % 41,9 39,5 18,6   100,0 

Dou e recebo afecto com regularidade Freq. 30 29 19   78 

  % 38,5 37,2 24,4   100,0 

È raro deixar-me abater pelos acontecimentos desagradáveis  Freq. 36 39 13 1  89 

que me ocorrem  % 40,4 43,8 14,6 1,1  100,0 

 Perante as dificuldades do dia-a-dia sou mais para me queixar  Freq. 23 38 30 1  92 

do que para me esforçar para as resolver  % 25,0 41,3 32,6 1,1  100,0 

Sou um indivíduo que se enerva facilmente Freq. 23 37 29 2  91 

  % 25,3 40,7 31,9 2,2  100,0 

Na maior parte das dos casos as soluções para os problemas  Freq. 17 39 33 3  92 

importantes da minha vida não dependem de mim  % 18,5 42,4 35,9 3,3  100,0 

Quando me criticam tenho tendência a sentir-me culpabilizado Freq. 14 36 35 6  91 

  % 15,4 39,6 38,5 6,6  100,0 

As pessoas só me dão atenção quando precisam que faça  Freq. 24 30 35 2  91 

alguma coisa em seu proveito  % 26,4 33,0 38,5 2,2  100,0 

Dedico mais tempo as solicitações das outras pessoas do que  Freq. 21 30 38 4  93 

às minhas próprias necessidades  % 22,6 32,3 40,9 4,3  100,0 

Prefiro calar-me do que contrariar alguém no que está a dizer,  Freq. 29 35 25 4  93 

mesmo que não tenha razão  % 31,2 37,6 26,9 4,3  100,0 

Fico nervoso e aborrecido quando não me saio tão bem  Freq. 25 32 31 4  92 

quanto esperava a realizar as minhas tarefas  % 27,2 34,8 33,7 4,3  100,0 

há em mim aspectos desagradáveis que levam ao afastamento  Freq. 24 37 27 2  90 

das outras pessoas  % 26,7 41,1 30,0 2,2  100,0 

nas alturas oportunas custa-me exprimir abertamente aquilo  Freq. 21 33 37 1  92 

que sinto  % 22,8 35,9 40,2 1,1  100,0 

fico nervoso e aborrecido se não obtenho de forma imediata  Freq. 26 34 28 3  91 

aquilo que quero  % 28,6 37,4 30,8 3,3  100,0 

sou um tipo de pessoa que, devido ao sentido de humor, é capaz  Freq. 25 38 23   86 

de se rir dos acontecimentos desagradáveis que lhe ocorre  % 29,1 44,2 26,7   100,0 

o dinheiro que posso dispor mal me dá para as minhas  Freq. 35 33 22 3  93 

despesas essenciais  % 37,6 35,5 23,7 3,2  100,0 

 perante os problemas da minha vida sou mais para fugir  Freq. 23 39 26 1  89 
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do que para lutar  % 25,8 43,8 29,2 1,1  100,0 

sinto-me mal quando não sou perfeito naquilo que faço Freq. 25 36 27 4  92 

  % 27,2 39,1 29,3 4,3  100,0 

 
 

Tabela 5 - Estatísticas descritivas: QVS 

 N Mínimo Máximo Média 
Desvio 
padrão 

Perfeccionismo 93 7,00 17,00 12,23 2,40 

Inibição 93 2,00 14,00 10,07 2,22 

Carência 93 ,00 6,00 3,33 1,44 

Condições 93 1,00 6,00 3,78 1,05 

Dramatização 92 2,00 10,00 5,76 1,48 

Subjugação 93 4,00 16,00 8,64 2,45 

Derivação 93 1,00 10,00 5,26 1,63 

Vulnerabilidade 92 29,00 61,00 45,71 6,41 

 
 

Tem pensado sobre as coisas que deve fazer e Tem sentido que as dificuldades 

acumulam-se a ponto de não acreditar que pode superá-las motivou 34,4% das respostas 

no nível quase sempre, enquanto Tem-se sentido incapaz de controlar as coisas 

importantes da sua vida  motivou 57,0% das respostas no nível quase nunca. 

 

Tabela 6 - Perceção do Stress 

 Nunca 
quase 
nunca 

as 
vezes 

quase 
sempre Sempre Total 

Tem ficado triste por causa de algo que aconteceu  Freq.  35 49 9  93 

inesperadamente  %  37,6 52,7 9,7  100,0 

Tem-se sentido incapaz de controlar as coisas  Freq.  53 28 12  93 

importantes da sua vida  %  57,0 30,1 12,9  100,0 

Tem-se sentido nervoso e stressado Freq.  51 26 16  93 

  %  54,8 28,0 17,2  100,0 

Tem tratado com sucesso os problemas difíceis  Freq.  30 31 31 1 93 

da vida  %  32,3 33,3 33,3 1,1 100,0 

Tem sentido que está a lidar bem com as mudanças  Freq. 1 22 44 26  93 

importantes que acontecem na sua vida  % 1,1 23,7 47,3 28,0  100,0 

Tem-se sentido confiante na sua habilidade de  Freq. 1 24 35 32 1 93 

resolver problemas pessoais  % 1,1 25,8 37,6 34,4 1,1 100,0 

Tem sentido que as coisas estão acontecendo de  Freq.  30 37 26  93 

acordo com a sua vontade  %  32,3 39,8 28,0  100,0 

Tem achado que não conseguiria lidar com todas  Freq.  21 45 27  93 

as coisas que você tem que fazer  %  22,6 48,4 29,0  100,0 

Tem conseguido controlar as irritações em à  Freq.  39 37 17  93 
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sua vida  %  41,9 39,8 18,3  100,0 

Tem sentido que as coisas estão sob o  Freq.  25 42 26  93 

seu controle  %  26,9 45,2 28,0  100,0 

Tem ficado irritado porque as coisas que  Freq.  25 41 27  93 

acontecem estão fora do seu controle  %  26,9 44,1 29,0  100,0 

Tem pensado sobre as coisas que deve fazer Freq. 2 29 30 32  93 

  % 2,2 31,2 32,3 34,4  100,0 

Tem conseguido controlar a maneira como  Freq. 2 34 33 24  93 

gasta o seu tempo  % 2,2 36,6 35,5 25,8  100,0 

Tem sentido que as dificuldades acumulam-se  Freq.  29 32 32  93 

a ponto de não acreditar que pode superá-las  %  31,2 34,4 34,4  100,0 

 
 

Tabela 7 - Estatísticas descritivas: Perceção do stress 

 N Mínimo Máximo Média 
Desvio 
padrão 

Percepção do stress 93 31,00 49,00 40,73 3,36 

 
Os coeficientes de correlação entre as dimensões da vulnerabilidade ao stress 

estão evidenciados na tabela nº 8. A dimensão inibição e dependência funcional é a que 

se correlaciona mais com a vulnerabilidade ao stress (r=0,786, positivo e significativo) 

enquanto as dimensões carência de apoio social e dramatização da existência 

apresentam valores quase nulos. 

Tabela 8 - Correlações: Vulnerabilidade ao stress 

 

 
Vulnera 

bilidade 

Perfec 

cionismo 
Inibicão Carência Condicões 

Drama 

tização 
Subjugação 

Perfeccionismo ,692**       

Inibição ,786** ,318**      

Carência ,013 -,476** ,077     

Condições ,556** ,395** ,319** ,148    

Dramatização ,092 ,085 ,039 ,030 -,117   

Subjugação ,697** ,566** ,500** -,371** ,177 -,079  

Deprivação ,284** -,191 ,239* ,637** ,160 ,165 -,252* 
** coeficiente de correlação significativo para um nível  ≤ 0,01 
* coeficiente de correlação significativo para um nível  ≤ 0,05 

 

 

As dimensões da vulnerabilidade ao stress mais correlacionadas com a perceção 

do stress são a inibição e dependência funcional (positivo, significativo e moderado, 

r=0,441) e a vulnerabilidade total (positivo, significativo e fraco, r=0,297). 



O Stress dos Formadores das acções Tipologia EFJ 

80 

 

Tabela 9 - Correlações: Vulnerabilidade ao stress e perceção do stress 

 
Perceção 

Stress 

Perfeccionismo ,082 

Inibicao ,441** 

Carência ,059 

Condicões ,158 

Dramatização ,064 

Subjugação ,091 

Deprivação ,185 

Vulnerabilidade ,297** 
                                         ** coeficiente de correlação significativo para um nível  ≤ 0,01 
 

 

Os coeficientes de correlação entre as dimensões do stress ocupacional estão 

evidenciados na tabela nº 10. De forma genérica os coeficientes são positivos, 

significativos e moderados ou fracos. 

 
 

Tabela 10 - Correlações: EPSO 

 Estatuto Conteúdo Previsibilidade Tempo Seguranca Disciplina Rigidez Natureza 

Conteúdo do 

Trabalho 

-,112        

Previsibilidade/ 

Controlo 

,362** ,303**       

Pressão do Tempo ,236* ,105 ,388**      

Segurança 

Profissional 

,158 ,289** ,206* ,274**     

Disciplina ,343** -,061 ,323** ,242* ,270**    

Rigidez Curricular  ,132 -,033 -,066 ,294** ,264* -,036   

Natureza 

Emocional do 

Trabalho 

,155 -,081 ,006 ,124 ,245* ,195 ,222*  

“Toque de Caixa”  ,002 ,086 -,117 ,021 ,149 -,120 ,153 ,153 
** coeficiente de correlação significativo para um nível  ≤ 0,01 
* coeficiente de correlação significativo para um nível  ≤ 0,05 

 

O valor total do stress ocupacional é o único que se correlaciona de forma 

positiva, significativa e moderada com a perceção do stress (r=0,403). 
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Tabela 11 - Correlações: EPSO e perceção do stress 
 

 
 

Perceção 
Stress 

Estatuto Profissional ,015 

Conteúdo do Trabalho ,181 

Previsibilidade/ Controlo -,008 

Pressão do Tempo ,099 

Segurança Profissional ,091 

Disciplina -,040 

Rigidez Curricular  ,093 

Natureza Emocional do Trabalho ,067 

“Toque de Caixa”  ,004 

EPSO_Total ,403** 
                                       ** coeficiente de correlação significativo para um nível  ≤ 0,01 

 

Exceptuando com as dimensões da vulnerabilidade carência de apoio social e 

deprivação de afecto e rejeição o valor total do stress ocupacional correlaciona-se de 

forma positiva e significativa com todas as dimensões da vulnerabilidade ao stress. 

 

Tabela 12 - Correlações: EPSO e vulnerabilidade ao stress 

 
Vulnera 

bilidade 

Perfec 

cionismo 
Inibicao Carência Condicões 

Drama 

tização 
Subjugação 

Depriva
ção 

Estatuto Profissional ,121 ,011 ,172 ,012 ,047 ,099 ,089 ,007 

Conteúdo do Trabalho -,020 -,022 ,063 ,041 -,258* -,051 -,024 ,066 

Previsibilidade/ Controlo -,093 -,088 -,044 ,109 -,211* ,150 -,153 ,062 

Pressão do Tempo -,082 -,018 -,030 ,005 ,013 ,157 -,153 -,045 

Segurança Profissional -,070 -,036 -,077 ,090 -,056 ,098 -,130 -,005 

Disciplina -,024 ,117 -,134 -,133 ,051 ,106 -,046 -,115 

Rigidez Curricular  ,128 ,105 ,139 -,057 ,010 ,061 ,134 -,070 

Natureza Emocional do Trabalho ,134 ,077 ,061 ,004 ,102 ,148 ,138 -,065 

“Toque de Caixa”  ,015 ,037 -,002 -,047 ,036 -,060 ,052 -,057 

Total ,655** ,436** ,589** ,043 ,276** ,219* ,421** ,174 
** coeficiente de correlação significativo para um nível  ≤ 0,01 
* coeficiente de correlação significativo para um nível  ≤ 0,05 

 
 

Consistência interna 
 

A consistência interna dos questionários utilizados no presente estudo foi 

analisada com recurso ao coeficiente de consistência interna Alfa de Cronbach. Os 
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valores obtidos variam entre um mínimo de 0,607 (fraco mas aceitável) na subescala 

Segurança profissional e um máximo de 0,728 (razoável) na subescala de Conteúdo do 

trabalho. 

Tabela 13 - Consistência interna: EPSO-D 

 Alfa de 
Cronbach 

Nº de 
itens 

Estatuto Profissional 0,686 11 

Conteúdo do Trabalho 0,728 10 

Previsibilidade/ Controlo 0,608 9 

Pressão do Tempo 0,699 10 

Segurança Profissional 0,607 6 

Disciplina 0,655 5 

Rigidez Curricular (do programa) 0,644 3 

Natureza Emocional do Trabalho 0,630 3 

“Toque de Caixa” (ritmo e estrutura do trabalho) 0,649 2 

 
 

Os valores obtidos para o QVS variam entre um mínimo de 0,674 (fraco mas 

aceitável) na subescala Subjugação e um máximo de 0,798 (razoável) na subescala de 

Inibição e dependência social. 

 
Tabela 14 - Consistência interna: QVS 

 
Alfa de 

Cronbach 
Nº de 
itens 

Perfeccionismo 0,683 6 

Inibicao 0,798 5 

Carência 0,683 2 

Condicões 0,732 2 

Dramatização 0,796 3 

Subjugação 0,674 4 

Deprivação 0,714 3 

Total 0,710 23 

 
O valor de consistência interna da percepção ao stress foi de 0,784 (razoável). 

Tabela 15 - Consistência interna: Perceção do stress 

 Alfa de 
Cronbach 

Nº de 
itens 

Percepção do stress 0,784 14 
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3.1 Hipóteses 
 

Para testar as hipóteses que de seguida se formulam vamos utilizar como 

referência para aceitar ou rejeitar a hipótese nula um nível de significância (α) ≤ 0,05. 

No entanto, se encontrarmos diferenças significativas para (α) ≤ 0,10 serão devidamente 

comentadas. Em todas as hipóteses vamos utilizar a estatística paramétrica pois as 

variáveis dependentes são de tipo quantitativo. Assim, nas hipóteses em que estamos a 

comparar dois grupos vamos utilizar o teste t de Student. Nas hipóteses em que estamos 

a comparar mais de dois grupos vamos utilizar o teste Anova One-Way. Os 

pressupostos destes testes, nomeadamente o pressuposto de normalidade de distribuição 

e o pressuposto de homogeneidade de variâncias foram analisados com os testes de 

Kolmogorov-Smirnov e teste de Levene. Nas amostras com dimensão > 30 aceotou-se a 

normalidade de distribuição de acordo com o teorema do limite central. O efeito de 

mediação foi testado de acordo com o modelo proposto por Baron & Kenny, (1986). 

A análise estatística foi efectuada com o SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) versão 18.0 para Windows. 

 

Hipótese 1 – O género influência significativamente a vulnerabilidade ao stress. 

Encontrámos as seguintes diferenças estatisticamente significativas: 

Tabela 16 - Vulnerabilidade ao stress vs género 

 
Feminino  Masculino  

 M Dp  M Dp Sig. 

Vulnerabilidade 45,75 6,16  45,67 6,90 ,952 

Perfeccionismo 12,25 2,42  12,22 2,40 ,964 

Inibicao 10,12 2,18  10,00 2,32 ,797 

Carência 3,25 1,48  3,47 1,40 ,465 

Condicões 3,68 1,12  3,94 0,92 ,084 * 

Dramatização 5,63 1,53  5,97 1,40 ,098 * 

Subjugação 8,79 2,64  8,42 2,14 ,478 

Deprivação 5,26 1,66  5,28 1,61 ,967 
          * p ≤ 0,10 

 

Condições de vida adversas, t (91) = -1,465, p = 0,084, os formadores obtêm valores 

significativamente mais elevados do que as formadoras (3,94 vs 3,36). 
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Dramatização da existência, t (90) = -1,296, p = 0,098, os formadores obtêm valores 

significativamente mais elevados do que as formadoras (5,97 vs 5,63). 

Hipótese 2 – O género influência significativamente a perceção do stress. 

Encontrámos as seguintes diferenças estatisticamente significativas: 

Tabela 17 - Perceção do stress vs género 

 
Feminino  Masculino  

 M Dp  M Dp Sig. 

Perceção do stress 43,91 3,49  40,44 3,19 0,052 * 
          * p ≤ 0,10 

 

Percepção do stress, t (91) = 1,650, p = 0,052, as formadoras obtêm valores 

significativamente mais elevados do que os formadores (43,91 vs 40,44). 

Hipótese 3 – O género influência significativamente os níveis de stress dos 

formadores. 

Encontrámos as seguintes diferenças estatisticamente significativas: 

Tabela 18 - Stress Ocupacional vs género 

 
Feminino  Masculino  

 M Dp  M Dp Sig. 

Estatuto Profissional 3,56 0,39  3,55 0,30 0,896 

Conteúdo do Trabalho 3,66 0,46  3,67 0,54 0,894 

Previsibilidade/ Controlo 3,50 0,43  3,58 0,40 0,081 ** 

Pressão do Tempo 3,96 0,39  3,92 0,39 0,596 

Segurança Profissional 3,56 0,45  3,54 0,45 0,836 

Disciplina 3,46 0,49  3,54 0,40 0,385 

Rigidez Curricular  3,49 0,52  3,38 0,68 0,396 

Natureza Emocional do Trabalho 3,67 0,60  3,67 0,72 1,000 
“Toque de Caixa”  3,48 0,70  3,26 0,68 0,042* 
          ** p ≤ 0,10          * p ≤ 0,05 

 

Previsibilidade, t (91) = 1,183, p = 0,081, os formadores obtêm valores 

significativamente mais elevados do que as formadoras (3,58 vs 3,50). 
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“Toque de Caixa” (ritmo e estrutura do trabalho), t (91) = 1,481,  p = 0,042, as 

formadoras obtêm valores significativamente mais elevados do que os formadores (3,48 

vs 3,26). 

Hipótese 4 – A idade influência significativamente a vulnerabilidade ao stress. 

Não encontrámos diferenças estatisticamente significativas. A idade não tem um 

efeito significativo sobre os índices de vulnerabilidade ao stress. 

 

Tabela 19 - Vulnerabilidade ao stress vs idade 

 

20-29  30-39  40-49  > 50  

 M Dp  M Dp  M Dp  M Dp Sig. 

Vulnerabilidade 46,11 7,91  44,63 5,45  46,00 6,46  47,14 6,60 ,635 

Perfeccionismo 13,06 2,46  11,76 2,48  12,04 2,22  12,71 2,40 ,247 

Inibicao 9,44 2,79  9,97 2,16  10,43 2,18  10,43 1,55 ,466 

Carência 2,94 1,39  3,42 1,70  3,57 1,17  3,14 1,41 ,494 

Condicões 3,83 1,10  3,70 1,02  3,79 1,10  3,93 1,07 ,915 

Dramatização 5,94 1,51  5,41 1,32  6,00 1,63  5,86 1,51 ,415 

Subjugação 9,17 2,33  8,33 2,50  8,32 2,45  9,36 2,50 ,394 

Deprivação 5,06 1,80  5,21 1,69  5,54 1,67  5,14 1,29 ,765 
 

Hipótese 5 – A idade influência significativamente a perceção do stress. 

Encontrámos as seguintes diferenças estatisticamente significativas: 

 

Tabela 20 - Perceção do stress vs idade 

 

20-29  30-39  40-49  > 50  

 M Dp  M Dp  M Dp  M Dp Sig. 

Percepção do stres 39,28 4,17  41,30 3,17  40,00 2,89  42,71 2,52 0,013 * 
* p ≤ 0,05 

 

Percepção do Stress, F(3, 89) = 3,810, p = 0,013, a análise do teste de 

comparação múltipla a posteriori de Tukey indica-nos que as diferenças significativas 

encontram-se entre os formadores mais velhos e os com 20-29 anos e 40-49 anos, 

sendo que os primeiros obtêm valores mais elevados nesta dimensão de stress (42,71 

versus 39,28 e 40,00). 
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Tabela 21 - Teste de Tukey 

Idade 

N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

20 -29 18 39,28  

40-49 28 40,00  

30-39 33 41,30 41,30 

≥ 50 14  42,71 

Sig.  ,188 ,497 

 

Hipótese 6 – A idade influência significativamente os níveis de stress dos 

formadores. 

Não encontrámos diferenças estatisticamente significativas. A idade não tem um 

efeito significativo sobre os índices de stress ocupacional dos formadores. 

 

Tabela 22 - Stress ocupacional vs idade 

 

20-29  30-39  40-49  > 50  

 M Dp  M Dp  M Dp  M Dp Sig. 

Estatuto Profissional 3,71 0,50  3,55 0,31  3,48 0,31  3,55 0,28 ,185 

Conteúdo do Trabalho 3,70 0,43  3,72 0,54  3,54 0,54  3,74 0,26 ,421 
Previsibilidade/ 
Controlo 3,53 0,60  3,44 0,30  3,55 0,44  3,67 0,33 ,384 

Pressão do Tempo 4,03 0,41  3,93 0,42  3,88 0,30  3,99 0,43 ,624 

Segurança Profissional 3,59 0,52  3,58 0,39  3,46 0,48  3,64 0,42 ,565 

Disciplina 3,54 0,45  3,44 0,46  3,49 0,42  3,56 0,54 ,825 

Rigidez Curricular  3,44 0,62  3,43 0,52  3,38 0,69  3,60 0,47 ,740 
Natureza Emocional do 
Trabalho 3,54 0,60  3,77 0,65  3,63 0,70  3,67 0,60 ,661 
“Toque de Caixa”  3,25 0,93  3,53 0,62  3,30 0,67  3,46 0,57 ,457 

 

Hipótese 7 – O estado civil influência significativamente a vulnerabilidade ao 
stress. 

Não encontrámos diferenças estatisticamente significativas. O estado civil não 

tem um efeito significativo sobre os índices de vulnerabilidade ao stress dos 

formadores, embora seja ligeiramente mais elevado nos divorciados e mais baixo nos 

solteiros. 
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Tabela 23 - Vulnerabilidade ao stress vs estado civil 

 

Casado  Solteiro  Divorciado  

 M Dp  M Dp  M Dp Sig. 

Vulnerabilidade 45,73 6,39  44,79 6,54  46,44 5,91 ,710 

Perfeccionismo 12,22 2,49  12,00 2,42  12,31 2,39 ,908 

Inibicao 10,24 1,99  9,76 2,85  10,13 1,71 ,683 

Carencia 3,13 1,39  3,32 1,44  3,69 1,45 ,405 

Condicoes 3,96 1,02  3,44 1,16  3,69 0,79 ,133 

Dramatização 5,60 1,62  5,88 1,45  5,69 0,95 ,761 

Subjugação 8,82 2,22  8,32 2,44  8,88 2,92 ,669 

Deprivação 4,98 1,32  5,52 1,87  5,56 2,13 ,302 

 

Hipótese 8 – O estado civil significativamente a percepção do stress. 

A percepção do stress é mais elevada nos divorciados e mais baixa nos solteiros 

embora as diferenças não sejam estatisticamente significativas. 

Tabela 24 - Perceção do stress vs estado civil 

 

Casado  Solteiro  Divorciado  

 M Dp  M Dp  M Dp Sig. 

Perceção do Stress 40,67 3,17  40,24 3,93  41,06 3,17 0,746 
 

Hipótese 9 – O estado civil influência significativamente os níveis de stress dos 

formadores. 

Encontrámos as seguintes diferenças estatisticamente significativas: 

Tabela 25 - Stress ocupacional vs idade 

 

Casado  Solteiro  Divorciado  

 M Dp  M Dp  M Dp Sig. 

Estatuto Profissional 3,52 0,29  3,63 0,47  3,56 0,33 ,526 

Conteúdo do Trabalho 3,61 0,41  3,78 0,56  3,68 0,61 ,384 

Previsibilidade/ Controlo 3,53 0,36  3,48 0,53  3,55 0,43 ,871 

Pressão do Tempo 3,94 0,34  4,01 0,46  3,80 0,29 ,232 

Segurança Profissional 3,52 0,43  3,65 0,48  3,54 0,45 ,491 

Disciplina 3,53 0,43  3,43 0,48  3,51 0,52 ,677 

Rigidez Curricular  3,44 0,59  3,55 0,59  3,21 0,51 ,186 

Natureza Emocional do Trabalho 3,70 0,66  3,64 0,58  3,50 0,68 ,556 
“Toque de Caixa”  3,59 0,63  3,26 0,79  3,16 0,72 ,050 * 
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* p ≤ 0,05 

Toque de caixa, F(3, 89) = 3,810, p = 0,050, a análise do teste de comparação 

múltipla a posteriori de Tukey indica-nos que as diferenças significativas encontram-se 

entre os formadores casados e os divorciados, sendo que os primeiros obtêm valores 

mais elevados nesta dimensão de stress ocupacional (3,59 versus 3,16). 

 

Tabela 26 - Teste de Tukey 

Idade 

N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Divorciado 16 3,16  

Solteiro 25 3,26 3,26 

Casado 45  3,59 

Sig.  ,864 ,238 

 
Hipótese 10 – A Área da formação académica influência significativamente a 

vulnerabilidade ao stress. 

Encontrámos as seguintes diferenças estatisticamente significativas: 

Tabela 27 - Vulnerabilidade ao stress vs estado civil 

 

C. sociais  Matemática  Línguas  

 M Dp  M Dp  M Dp Sig. 

Vulnerabilidade 45,16 6,84  46,75 5,21  44,60 8,63 ,463 

Perfeccionismo 12,49 2,75  11,97 2,08  12,00 2,00 ,607 

Inibicao 9,80 2,51  10,64 1,68  9,30 2,54 ,127 

Carência 3,24 1,57  3,42 1,32  3,30 1,49 ,871 

Condicões 3,80 1,12  3,86 0,96  3,50 1,18 ,638 

Dramatização 5,60 1,42  6,00 1,35  5,80 2,25 ,500 

Subjugação 8,58 2,56  8,78 2,38  8,50 2,59 ,919 

Deprivação 4,91 1,55  5,56 1,36  6,00 2,49 0,071 * 
* p ≤ 0,10 

 

Deprivação de afecto e rejeição, F(2, 88) = 2,727, p = 0,071, a análise do teste 

de comparação múltipla a posteriori de Tukey indica-nos que as diferenças 

significativas encontram-se entre os formadores da área das línguas e os das ciência 

sociais, sendo que os primeiros obtêm valores mais elevados nesta dimensão da 

vulnerabilidade ao stress (6,00 versus 4,91). 

 



O Stress dos Formadores das acções Tipologia EFJ 

89 

 

Tabela 28 - Teste de Tukey 

Área 

N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Ciências sociais 45 4,91  

Matemática 36 5,55 5,55 

Línguas 10  6,00 

Sig.  ,416 ,657 

 

Hipótese 11 - A Área da formação académica influência significativamente a 
percepção do stress. 

A perceção do stress é mais elevada nos divorciados e mais baixa nos solteiros 

embora as diferenças não sejam estatisticamente significativas, F(2, 88) = 0,002, 

p=0,998. 

Tabela 29 - Perceção do stress vs estado civil 

 

C. sociais  Matemática  Línguas  

 M Dp  M Dp  M Dp Sig. 

Perceção so Stress 40,73 3,42  40,77 3,14  40,80 4,46 0,998 
 

Hipótese 12 – A Área da formação académica influência significativamente os 

níveis de stress ocupacional dos formadores. 

Encontrámos as seguintes diferenças estatisticamente significativas: 

 

Tabela 30 - Stress ocupacional vs idade 

 

C. sociais  Matemática  Línguas  

 M Dp  M Dp  M Dp Sig. 

Estatuto Profissional 3,57 0,43  3,52 0,27  3,63 0,21 ,647 

Conteúdo do Trabalho 3,69 0,39  3,70 0,60  3,46 0,41 ,340 

Previsibilidade/ Controlo 3,55 0,48  3,46 0,33  3,67 0,41 ,327 

Pressão do Tempo 3,96 0,38  3,91 0,42  3,98 0,32 ,810 

Segurança Profissional 3,62 0,44  3,49 0,44  3,42 0,41 ,258 

Disciplina 3,60 0,45  3,38 0,46  3,52 0,32 ,095 * 

Rigidez Curricular  3,47 0,65  3,44 0,55  3,30 0,46 ,702 

Natureza Emocional do Trabalho 3,61 0,61  3,73 0,69  3,63 0,71 ,721 
“Toque de Caixa”  3,50 0,67  3,33 0,72  3,25 0,75 ,432 

* p ≤ 0,10 
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Deprivação de afecto e rejeição, F(2, 88) = 2,727, p = 0,10, a análise do teste de 

comparação múltipla a posteriori de Tukey indica-nos que as diferenças significativas 

encontram-se entre os formadores da área das ciência sociais e os de matemática, sendo 

que os primeiros obtêm valores mais elevados nesta dimensão de stress ocupacional 

(3,59 versus 3,38). 

 

Tabela 31 - Teste de Tukey 

Área 

N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Matemática 36 3,38  

Línguas 10 3,52 3,52 

Ciências sociais 45  3,59 

Sig.  ,272 0,144 

 

Hipótese 13 - A percepção do stress é influenciada pela vulnerabilidade ao stress. 

 
Para testar esta hipótese procedeu-se a uma regressão linear simples com a 

variável percepção do stress como variável dependente e a variável vulnerabilidade ao 

stress como variável independente os estimador. A vulnerabilidade ao stress explica 

8,8% da variância da percepção do stress, sendo o modelo estatisticamente significativo, 

F(1, 89) = 8,627, p=0,0044. O coeficiente de regressão da vulnerabilidade ao stress é 

assim estatisticamente significativo, β = 0,157, t(88) = 2,937,  p=0,004. Como o 

coeficiente de regressão é positivo isso significa que quanto mais elevada é a 

vulnerabilidade ao stress mais elevada é a percepção do stress. 

 

 
Tabela 32 - Sumário do modelo 

Modelo R R quadrado 
R quadrado 

ajustado 
Erro padrão da 

estimação 

 1 ,297 ,088 ,078 6,16389 
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Tabela 33 – Anova 

Modelo Soma dos 
quadrados 

df Média dos 
quadrados 

F Sig. 

1 Regression 91,966 1 91,966 8,627 ,004 * 

Residual 948,715 89 10,660   

Total 1040,681 90    

* p ≤ 0,05 

Tabela 34 - Coeficientes de regressão 

Modelo Coeficientes não 
estandardizados 

Coeficientes 
estandardizados 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 33,594 2,463  13,639 ,000 

Vulnerabilidade ,157 ,053 ,297 2,937 ,004 * 
* p ≤ 0,05 

 

Hipótese 14 - A vulnerabilidade medeia a relação entre a perceção do stress e o 

stress ocupacional. 

Para testar a hipótese nº 14 procedeu-se a uma análise de mediação simples com 

a stress ocupacional como variável dependente, a variável vulnerabilidade ao stress 

como mediadora e a perceção do stress como variável independente. Os resultados das 

regressões podem ser apreciados na tabela nº 35. O modelo explica 46,5% da variância 

da variância total da variável stress ocupacional e os efeitos indiretos totais são de 

0,190, sendo estatisticamente significativos. A significância dos valores indiretos foi 

calculada com o teste de Sobel.  
 

Tabela 35 - Análises de regressão (V. dependente: stress ocupacional) 

 Variáveis dependentes 

 Modelo1  Modelo 2  Modelo 3 
 Vulnerabilidade  Stress Ocupacional  Stress Ocupacional 

Variáveis independentes β SE  β SE  β SE 

Percepção stress ,561** ,190  ,033 ** ,008  ,025 *** ,003 
Vulnerabilidade -- --  -- --  ,019** ,007 

         

R2       ,465  
R2 ajustado       ,453  

*** p ≤ 0,001  ** p ≤ 0,05   
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Tabela 36 - Significância dos efeitos indiretos 

 
V. independentes Ef. Totais 

indirectos 

Sig. 

Percepção do stress 0,190 0,004 

4. CONCLUSÃO 

 

De acordo com o estudo efetuado verificamos que, relativamente as hipóteses 1, 

2 e 3, onde se pretendia verificar se o género teria, influência na vulnerabilidade, 

perceção e níveis de stress, verificamos que, no que diz respeito á vulnerabilidade ao 

stress, são os homens que apresentam, estatisticamente valores mais elevados nas 

dimensões, relativas às condições de vida adversas e á dramatização da existência, 

sendo que nas restantes dimensões os valores obtidos são estatisticamente pouco 

divergentes, podemos assim dizer que relativamente ao género e á vulnerabilidade ao 

stress, são os homens que apresentam valores mais elevados.  

No que diz respeito á perceção ao stress, são as mulheres que apresentam 

estatisticamente valores mais significativos, face aos homens. Os níveis de stress 

apresentam na dimensão previsibilidade/controlo, alterações mais significativas nos 

homens enquanto que, nas dimensões ritmo e estrutura do trabalho, são as mulheres que 

estatisticamente apresentam valores mais elevados. 

Os homens apresentam-se assim, ligeiramente mais vulneráveis, enquanto, as 

mulheres têm uma maior perceção ao stress, os níveis de stress apresentam nos homens 

valores mais elevados na dimensão da previsibilidade tendo as mulheres maior 

preocupação, stress nos aspetos ligados á estrutura e ritmo do trabalho. 

Na verificação das hipóteses 4,5 e 6 relativamente á idade dos formadores e a sua 

relação com a vulnerabilidade, perceção e níveis de stress, verificou-se no estudo que 

esta, não tem efeito sobre a vulnerabilidade, ou seja, não influência de forma 

estatisticamente significativa nos índices de vulnerabilidade em nenhuma idade 

estudada, contudo no que diz respeito á perceção, verificamos que os formadores com 

mais idade são os que demonstram uma maior perceção ao stress comparativamente aos 
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colegas mais jovens, os níveis de stress neste estudo também não sofrem influência 

estatisticamente significativa de acordo com a idade do formador. 

A experiência de vida neste caso, parece ser o único fator que poderá ser importante 

referir uma vez que quanto mais idade têm, mais perceção ao stress demonstram. 

As hipóteses 7, 8 e 9, onde se pretendia verificar se o estado civil dos formadores 

poderia ter influência sobre as variáveis a estudar verificamos que relativamente á 

vulnerabilidade ao stress, ainda que com  índices estatisticamente pouco significativos, 

os divorciados são os que apresentam valores ligeiramente mais elevados sendo que, os 

solteiros são os que surgem com os valores mais baixos, neste o que se verificou de 

forma um pouco mais evidente diz respeito á perceção ao stress, ou seja, os formadores 

divorciados são os que apresentam uma maior perceção ao stress compativamente com 

os seus colegas solteiros, contudo estatisticamente as diferenças são pouco 

significativas, no que diz concerne aos níveis de stress e na dimensão estrutura e ritmo 

do trabalho, foi onde se encontrou estatisticamente valores diferentes e são os 

formadores divorciados os que apresentam níveis de stress mais baixos quando 

comparados com os colegas casados. 

Quer isto dizer que, apesar de mais vulneráveis e com maior perceção do stress os 

formadores divorciados, apresentam níveis de stress mais baixos, contudo, somente na 

dimensão estrutura e ritmos de trabalho. 

Nas hipóteses 10, 11 e 12, onde se pretendia estabelecer uma relação entre a área de 

formação académica e as variáveis vulnerabilidade, perceção e níveis de stress, 

concluiu-se que na vulnerabilidade ao stress, são os formadores das áreas das línguas 

comparativamente com os colegas de ciências sociais, os que apresentam valores 

estatisticamente mais elevados, na dimensão de privação de afeto e rejeição, 

relativamente á perceção ao stress, são os formadores das áreas das línguas, mais uma 

vez, que apresentam valores mais elevados, ainda que, estatisticamente pouco 

significativo, os níveis de stress ocupacional é mais significativo nos formadores das 

áreas das ciências socias, comparativamente aos colegas das áreas da matemática. 
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Ou seja, os formadores das áreas das línguas são mais vulneráveis ao stress mas 

também são os que têm uma maior perceção disso, os formadores da área da matemática 

são os que apresentam alterações dos níveis de stress em contexto profissional. 

Por último nas hipóteses 13 e 14 onde se pretendia verificar se perceção ao stress é 

influenciada pela vulnerabilidade, verificou-se que de facto, quanto maior é a 

vulnerabilidade ao stress também maior é a perceção ao mesmo. 

Podemos assim dizer que, do estudo efetuado, e face aos objetivos propostos, 

concluir que são os homens, divorciados independentemente da sua idade os mais 

vulneráveis ao stress, sendo os formadores das áreas das línguas, comparados com os 

colegas das áreas sociais, os mais vulneráveis ao stress, o facto dos divorciados 

apresentarem valores mais elevados no que concerne á vulnerabilidade ao stress, poderá 

ser explicados, segundo um estudo efetuado por (Aquino, Baptista e Silva de Souza, 

2011) que defendem que a família constitui uma das principais formas de suporte social 

e quanto mais sólido for este suporte, menor será a tendência do individuo desenvolver 

transtornos mentais e ser vulnerável a situações stressoras.  

A perceção ao stress é mais evidente nas mulheres, divorciadas e com mais idade, 

relativamente aos colegas jovens e solteiros. A formação académica na área das línguas 

é mais uma vez, comparativamente á área social, a que apresenta níveis de perceção 

mais significativos. 

No que diz respeito aos níveis de stress ocupacional, estes são ligeiramente 

significativos nos homens, não sendo a idade um fator influenciador, contudo os 

formadores casados e das ciências sociais os que apresentam níveis de stress mais 

elevados, comparativamente com os colegas solteiros e da área da matemática. 

Contudo, (Travers & Cooper , 1996, cit in Mota-Cardoso, Araújo, Ramos, 

Gonçalves & Ramos, 2000) no estudo efetuado na área da docência verificou que as 

mulheres são mais sensíveis a questões de relacionamento com a administração ou 

estrutura da escola, ao passo que os homens são mais afetados pelas tarefas 

administrativas. O que neste estudo não se verificou. 
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No presente estudo, concluiu-se que, a vulnerabilidade ao stress explica 

significativamente a variância da perceção, ou seja, quanto mais elevada é a 

vulnerabilidade ao stress, mais elevada é a perceção ao mesmo.  

Desta forma podemos afirmar que a vulnerabilidade medeia a relação entre o stress 

percebido e os níveis de stress ocupacional obtidos. (tabela 35) 

Esta relação é defendida por alguns autores que defendem que, este fenómeno da 

relação entre a vulnerabilidade, perceção e níveis de stress, tem vindo a assumir 

contornos significativos quando associado ao mundo do trabalho, pois as exigências 

colocadas aos trabalhadores pelas mudanças aceleradas impostas pela vida moderna, de 

que nos fala Toffler (1970), são geradoras de tensões e de desorientações, podendo 

simultânea e consequentemente, constituir fontes de desgaste físico e psicológico para 

estes.  

Essa questão é particularmente evidente quando aplicada aos professores, uma vez 

que a docência, segundo Kyriacou e Sutcliffe (1978), é apontada como uma atividade 

extremamente exigente, geradora de níveis de stress superiores. 

5. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 
 

Como limitações deste estudo, encontramos sobretudo uma amostra 

relativamente baixa, embora esta face ao universo, seja aceitável. 

Por outro lado, o tempo de espera da entrega dos questionários, foi outra limitação 

importante a salientar. 

A nível bibliográfico existe pouca informação relativamente aos formadores face 

ao stress, vulnerabilidade e perceção ao mesmo. 

6. PROPOSTAS PARA FUTURAS INVESTIGAÇÕES 
 

Como propostas para futuras investigações propõe-se, um estudo que vise 

estabelecer quais os mecanismos que possam surgir como agentes estabilizadores aos 

níveis de stress, vulnerabilidade e perceção ao stress. 
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Outra proposta de estudo seria estabelecer a relação dos resultados obtidos neste 

estudo comparativamente com outros centros em contexto diferentes, meio urbano e 

rural. 

A fim de comparar posteriormente a relação que existe entre a nível socio 

demográfico face aos resultados obtidos e ainda relacionar com as características do 

público-alvo.  
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Anexo 1 - Questionários aplicados à amostra da população em estudo. 
 

 

Instruções 

 

Esta pesquisa intitula-se por DOCTORADO (Trabalho de Investigação para obter o 
Diploma de Estudos Avançados) e encontra-se integrado no Doutoramento em 
“Desenvolvimento e Intervenção Psicológica”, ministrado pela Universidade da 
Extremadura – Espanha. 

Este estudo pretende Identificar a Vulnerabilidade e Perceção do stress nos formadores 
de ações de Tipologia EFJ, do Centro de Formação Profissional de Lisboa – Sector 
Terciário. 

Leia atentamente cada frase e indique, por favor, quais as que se enquadrem na sua situação, 
marcando-as com X. 

Tenha sempre presente que não há respostas certas ou erradas, nem respostas boas ou más.  

Nº  

1. Dados Pessoais e Formação 

1.1 - Género   1.2 - Idade      

      Feminino    >= 20 e < 30 

      Masculino    >= 30 e < 40 

     >= 40 e < 50 

     >= 50 e < 60 

     >= 60 
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1.3 -  Estado Civil 

        Casado(a) 

        Solteiro (a) 

         Viúvo(a) 

         Divorciado(a) 

         Outro 

1.4 - Formação Académica 

até ao 12º ano 

Bacharelato 

Licenciatura 

Pós-Graduação 

Mestrado 

Doutoramento 

Outras. Quais?_______________________________________ 

 

1.5 – Área Formação Académica 

 

 Área de formação Académica___________________________ 

Por favor, assinale com um (X) a alternativa que melhor corresponde ao seu caso 

pessoal. A melhor maneira é responder de forma rápida, sem pensar demais na 

resposta. Para cada afirmação escolha uma das seguintes alternativas: 
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Escala para medir a Vulnerabilidade ao Stress 

 Concordo em 
absoluto 

Concordo 
bastante 

Nem 
concordo nem 

discordo 

Discordo 
bastante 

Discordo em 
absoluto 

1. Sou uma pessoa determinada 
na resolução dos meus 
problemas 

     

2. Tenho dificuldade em me 
relacionar com pessoas 
desconhecidas 

     

3. Quando tenho problemas 
que me incomodam posso 
contar com um ou mais 
amigos que me servem de 
confidente 

     

4. Costumo dispor de dinheiro 
suficiente para satisfazer as 
minhas necessidades 
pessoais 

     

5. Preocupo-me facilmente 
com os contratempos do dia-
a-dia 

     

6. Quando tenho um problema 
para resolver usualmente 
consigo alguém para me 
ajudar 

     

7. Dou e recebo afecto com 
regularidade 

     

8. È raro deixar-me abater 
pelos acontecimentos 
desagradáveis que me 
ocorrem 

     

9. Perante as dificuldades do 
dia-a-dia sou mais para me 
queixar do que para me 
esforçar para as resolver 

     

10. Sou um indivíduo que se 
enerva facilmente 

     

11. Na maior parte das dos 
casos as soluções para os 
problemas importantes da 
minha vida não dependem 
de mim 

     

12. Quando me criticam tenho 
tendência a sentir-me 
culpabilizado 

     

13. As pessoas só me dão 
atenção quando precisam 
que faça alguma coisa em 
seu proveito 

     

14. Dedico mais tempo as 
solicitações das outras 
pessoas do que às minhas 
próprias necessidades 

15.  

     

16. Prefiro calar-me do que 
contrariar alguém no que 
está a dizer, mesmo que não 
tenha razão 
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17. fico nervoso e aborrecido 
quando não me saio tão bem 
quanto esperava a realizar as 
minhas tarefas 

     

18. há em mim aspectos 
desagradáveis que levam ao 
afastamento das outras 
pessoas 

     

19. nas alturas oportunas custa-
me exprimir abertamente 
aquilo que sinto 

     

20. fico nervoso e aborrecido se 
não obtenho de forma 
imediata aquilo que quero 

     

21. sou um tipo de pessoa que, 
devido ao sentido de humor, 
é capaz de se rir dos 
acontecimentos 
desagradáveis que lhe ocorre 

     

22. o dinheiro que posso dispor 
mal me dá para as minhas 
despesas essenciais 

     

23. perante os problemas da 
minha vida sou mais para 
fugir do que para lutar 

     

24. sinto-me mal quando não 
sou perfeito naquilo que 
faço 
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Escala para medir a Perceção ao stress: 

 

 Nunca Quase nunca Às vezes Quase sempre Sempre 

1. Tem ficado triste por causa de 
algo que aconteceu 
inesperadamente 

     

2. Tem-se sentido incapaz de 
controlar as coisas 
importantes da sua vida 

     

3. Tem-se sentido nervoso e 
stressado 

     

4. Tem tratado com sucesso os 
problemas difíceis da vida 

     

5. Tem sentido que está a lidar 
bem com as mudanças 
importantes que acontecem 
na sua vida 

     

6. Tem-se sentido confiante na 
sua habilidade de resolver 
problemas pessoais 

     

7. Tem sentido que as coisas 
estão acontecendo de acordo 
com a sua vontade 

     

8. Tem achado que não 
conseguiria lidar com todas 
as coisas que você tem que 
fazer 

     

9. Tem conseguido controlar as 
irritações em à sua vida 

     

10. Tem sentido que as coisas 
estão sob o seu controle 

     

11. Tem ficado irritado porque 
as coisas que acontecem 
estão fora do seu controle 

     

12. Tem pensado sobre as coisas 
que deve fazer 

     

13. Tem conseguido controlar a 
maneira como gasta o seu 
tempo 

     

14. Tem sentido que as 
dificuldades acumulam-se a 
ponto de não acreditar que 
pode superá-las 
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Níveis de Stress 

1  2  3  4  5  6  

Não me 
causa 

pressão 

Causa-me 
muito pouca 

pressão 

Causa-me 
pouca 

pressão 

Causa-me 
alguma 
pressão 

Causa-me 
muita 

pressão 

Causa-me 
demasiada 

pressão 

1. Excesso de horas de trabalho (letivas e não letivas).............................................1 2 3 4 5 6  

2. Indisciplina dos alunos.........................................................................................1 2 3 4 5 6  

3. “Estou 10 meses em cada sítio, não tenho nada em lado nenhum”...................1 2 3 4 5 6  

4. Insegurança e incerteza face às colocações.........................................................1 2 3 4 5 6  

5. Aproveitamento abusivo do arrendamento das casas..........................................1 2 3 4 5 6  

6. Sobrecarga na preparação das aulas quando se leccionam vários níveis de ensino   
…………………………………………………………………………….….........1 2 3 4 5 6  

7. Sobrecarga nos finais dos períodos (testes, avaliações, reuniões).......................1 2 3 4 5 6  

8. Obrigatoriedade dos programas.......................................................................... 1 2 3 4 5 6  

9. Cumprir o programa em função do exame .........................................................1 2 3 4 5 6  

10. Leccionar muito em pouco tempo......................................................................1 2 3 4 5 6  

11. Preocupação com os resultados dos alunos.......................................................1 2 3 4 5 6  

12. Lidar com a ansiedade dos alunos.....................................................................1 2 3 4 5 6  

13. Lidar com a competição entre alunos ...............................................................1 2 3 4 5 6 

14. Instabilidade e insegurança profissional............................................................1 2 3 4 5 6  

15. Campainha ........................................................................................................1 2 3 4 5 6  

16. “Andamos o dia todo de um lado para o outro “................................................1 2 3 4 5 6  

17. Constante mudança de legislação.......................................................................1 2 3 4 5 6  

18. Remuneração inadequada..................................................................................1 2 3 4 5 6  

19. Falta de tempo para os problemas pessoais dos alunos.....................................1 2 3 4 5 6  

20. Formação contínua em horário pós - laboral ....................................................1 2 3 4 5 6  

21. Vida cronometrada ............................................................................................1 2 3 4 5 6  

22. Elevado número de horas lectivas seguidas ......................................................1 2 3 4 5 6  
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23. “Toda a gente dá «palpites» sobre educação”....................................................1 2 3 4 5 6  

24. “Temos de fazer tudo e ainda somos acusados de não cumprir o nosso papel”1 2 3 4 5 6  

25. Falta de respeito e desconsideração dos alunos ................................................1 2 3 4 5 6  

26. Falta de autonomia do professor .......................................................................1 2 3 4 5 6  

27. Barulho na sala de aula......................................................................................1 2 3 4 5 6  

28. Grande mobilidade da profissão........................................................................1 2 3 4 5 6  

29. Esvaziamento da missão do professor...............................................................1 2 3 4 5 6  

30. Falta de prestígio social.....................................................................................1 2 3 4 5 6  

31. Necessidade de actualização permanente .........................................................1 2 3 4 5 6  

32. Compatibilizar a profissão e a família...............................................................1 2 3 4 5 6  

33. Deficientes condições físicas da escola ........................................................... 1 2 3 4 5 6  

34. Falta de apoio do Ministério..............................................................................1 2 3 4 5 6  

35. Turmas difíceis...................................................................................................1 2 3 4 5 6  

36. Falta de tempo....................................................................................................1 2 3 4 5 6  

37. Actualização constante devido à mudança de programas..................................1 2 3 4 5 6  

38. Deficiente apoio e protecção ao professor........................................................ 1 2 3 4 5 6  

39. Falta de participação na tomada de decisões.....................................................1 2 3 4 5 6  

40. Excessiva exposição: ”somos actores constantemente”................................... 1 2 3 4 5 6  

41. Imprevisibilidade do que acontece durante a aula.............................................1 2 3 4 5 6  

42. “O Ministério não confia na nossa competência”............................................. 1 2 3 4 5 6  

43. Agressividade e violência dos alunos................................................................1 2 3 4 5 6  

44. Adaptação à profissão........................................................................................1 2 3 4 5 6  

45. Ter de trabalhar em casa para a escola...............................................................1 2 3 4 5 6  

46. Início de um novo ano escolar...........................................................................1 2 3 4 5 6  

47. Alteração das normas e regras de convivência na escola................................. 1 2 3 4 5 6  

48. Situações novas todos os dias............................................................................1 2 3 4 5 6 

49. Desfasamento entre a formação dos professores e as exigências atuais..........1 2 3 4 5 6  
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50. Escassez de estruturas e material de apoio .......................................................1 2 3 4 5 6  

51. Levar os problemas da escola para casa............................................................1 2 3 4 5 6  

52. Novos métodos de ensino..................................................................................1 2 3 4 5 6  

53. “Estou 10 meses em cada sítio, tenho bocadinhos de mim em todo o lado.......1 2 3 4 5 6  

54. Desadequação da organização escolar (p.e.: estrutura, programas, metodologias, 
meios).......................................................................................................................1 2 3 4 5 6  

55. Prazos curtos......................................................................................................1 2 3 4 5 6  

56. Falta de acompanhamento da escola por parte da comunidade.........................1 2 3 4 5 6  

57. Responsabilização dos professores pelo insucesso escolar...............................1 2 3 4 5 6  

58. “Os alunos acabam por passar sem saber”.........................................................1 2 3 4 5 6  

59. Definição pouco clara das regras do sistema.....................................................1 2 3 4 5 6  

60. Falta de tempo para a vida pessoal ...................................................................1 2 3 4 5 6  

61. Assistir ao desencanto progressivo dos alunos ao longo do ano.......................1 2 3 4 5 6 

 

Por favor, verifique se respondeu a todas as questões.  

A falha de uma resposta obriga à anulação de todo o teste. 

 

Obrigada pela Colaboração 
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Anexo 2 – Hipótese 1 
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Anexo 3 – Hipótese 2 
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Anexo 4 – hipótese 3 
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Anexo 5 – Hipótese 4 
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Anexo 6 – Hipótese 5 
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Anexo 7 - Hipótese 6 
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Anexo 8 – Hipótese 7 
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Anexo 9 – Hipótese 8 
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Anexo 10 – Hipótese 9 
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Anexo 11 – hipótese 10 
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Anexo 12- hipótese 11 
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Anexo 13 – hipótese 12 
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Anexo 14 – hipótese 13 
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Anexo 15 - consistência interna 

 

 


