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RESuMO
Considera-se preocupante a situação da saúde psíquica dos professores. 
Assim, faz-se necessário a compreensão entre distúrbios psíquicos, 
especialmente de estresse, de acordo com as características do trabalho 
docente. Objetivos: analisar associações entre as características do tra-
balho e o estresse de professores de educação básica de Florianópolis - 
SC. Métodos: investigou-se o estresse, de acordo com a Teoria de 
Demanda-Controle, de 349 professores de educação básica, das redes 
estadual e municipal de Florianópolis - SC. Resultados/Discussão: A 
maior parte dos professores classificou seu trabalho como passivo (33%) 
ou de alto desgaste (29%). Apenas 13% dos professores classificaram-se 
como ativo. Maior percepção de demanda no trabalho esteve correla-
cionada com maior tempo de magistério (p=0,011) e maior carga horária 
semanal (p<0,001). Professores com 40 ou mais horas semanais apre-
sentaram maior percepção de alto desgaste na avaliação do estresse 
relacionado ao trabalho. Os professores efetivos apresentaram maiores 
prevalências de trabalho de alto desgaste (p=0,034). Conclusões: ao 
contrário do discutido pela literatura a experiência no magistério não 
esteve associada com menores indicadores de estresse. Recomenda-se, a 
diminuição da carga horária semanal, para que os professores tenham 
melhoras nas relações entre demanda e controle no trabalho.

(Pereira E, Teixeira C, Pelegrini A, Meyer C, Andrade R, Lopes A, 2014. 
Estresse Relacionado ao Trabalho em Professores de Educação Básica. 
Cienc Trab. Sep-Dic; 16 [51]: 206-210).
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ABSTRACT
Introduction: Research indicates alarming situation considering the 
mental health of teachers. Thus, it is necessary to understand the 
associations between mental disorders, especially stress, according to 
the characteristics of teaching work. Objectives: To analyze some 
associations between job characteristics and work-related stress in 
basic education teachers in Florianópolis, SC. Methods: We investi-
gated the work-related stress, according to the Demand-Control 
Theory, 349 basic education teachers, the state and municipal basic 
education of Florianópolis - SC. Results/Discussion: The majority of 
teachers rated their work as passive work (33%) or high strain job 
(29%). Only 13% of teachers rated their work as active. The perception 
of demand at work was correlated with higher time teaching (p=0.011) 
and higher weekly workload (p<0.001). Teachers with 40 or more 
hours per week had greater perception of high strain job in the assess-
ment of work-related stress. Moreover, effective teachers showed 
higher prevalence of work high strain job (p=0.034). No association 
was observed between the work related to gender, age, function and 
perform other paid work in management positions/supervisory stress. 
Conclusions: Unlike to the literature discussed the experience in 
teaching was not associated with lower stress indicators. In addition, 
the decrease in weekly workload is recommended for teachers to have 
more positive relationships between demand and control in teaching 
perception measure.

Key Words: STRESS, OCCUPATIONAL STRESS, SCHOOL HEALTH, 
EDUCATORS.

condições de trabalho é um dos aspectos marcantes da atual situação 
dos professores. Isso faz parte de um processo histórico que reflete na 
qualidade do ensino e na saúde, de forma cada vez mais evidente, 
determinado pela inadequação das condições em que são realizadas 
as atividades destes profissionais.
As condições de saúde do professor estão ligadas diretamente à 
sobrecarga de trabalho, baixa remuneração e a crescente violência na 
escola o que acarreta em sentimentos negativos com relação a ativi-
dade exercida.2-4 Esse quadro vem sendo investigado por diversas 
áreas do conhecimento, que mostram os crescentes índices de profes-
sores que desistem do magistério ou adoecem por conta das 
condições precárias do trabalho.5

Destacam-se alguns estudos recentes com professores de educação 
básica no Brasil como o de Cardoso et al (2011)3 com 4496 profes-
sores da rede municipal de ensino de Salvador que identificou altas 
prevalências de doenças músculoesqueléticas associadas às demandas 
psicológicas da profissão. Neste mesmo contexto6, destacam que o 

INTRODuçãO

De acordo com dados do INEP (Instituto Nacional de Estudo e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), existem, no Brasil, cerca de 
dois milhões de professores na educação básica.1 Mesmo que a 
profissão docente seja reconhecida enquanto atividade primordial 
para o desenvolvimento de pessoas e sociedades, a precarização das 
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ambiente organizacional na educação básica parece ter maior 
impacto no estresse quando comparadas as questões sociodemográ-
ficas, e, salientam também, que a autonomia do trabalho docente e a 
preocupação com a coletividade impactam de forma positiva o nível 
de estresse dos seus profissionais. Importante destacar que as preva-
lências de distúrbios psíquicos em professores no Brasil são alar-
mantes. Com uma amostra próxima a 39 mil profissionais de 
educação de 1440 escolas, uma pesquisa de âmbito nacional relatou 
que 48% da população estudada apresentou sintomas de esgota-
mento físico e mental relacionado com a profissão.7

Este preocupante quadro de adoecimento dos professores também 
pode ser identificado em estudos estrangeiros. Em professores 
alemães Hinz et al8 identificaram que a percepção de desequilíbrio 
entre as demandas e recompensas no trabalho, bem como as 
prevalências de problemas mentais foi superior quando comparado 
com a população em geral, tendência mais evidente naqueles 
professores com maiores cargas horárias. Em amostra de profes-
sores italianos foram identificadas altas prevalências de sintomas 
de estresse e burnout, especialmente considerando a despersonali-
zação o que afeta diretamente as relações entre alunos e profes-
sores e, por conseguinte, a qualidade do ensino.9 Em outro estudo 
conduzido com professores italianos10 é destacado que a situação 
crítica da saúde dos professores muitas vezes é ignorada pelos 
serviços de saúde e pelos próprios professores que desconhecem os 
riscos aos quais estão expostos mantendo-se em situações de 
adoecimento sem auxílio de serviços especializados.
Especificamente considerando o estresse relacionado ao trabalho 
destaca-se a análise de duas amostras de professores brasileiros. Reis 
et al11 observaram que, aproximadamente 70% dos professores apre-
sentavam cansaço mental. Além disso, mesmo que o alto controle 
das atividades tenha sido percebido pela maior parte da amostra, 
aqueles professores com percepção de trabalho de alta exigência e 
trabalho ativo apresentaram maiores prevalências de cansaço 
mental e nervosismo. Gomes et al12 contribuíram para a compre-
ensão do estresse de professores apresentando dados da associação 
do estresse com as características específicas do trabalho. 
Identificaram também que as mulheres, os professores mais velhos, 
os profissionais com vínculos profissionais mais precários, os profes-
sores com mais horas de trabalho e aqueles com mais alunos em sala 
de aula apresentaram maior estresse ocupacional.
Destaca-se, desta forma, a necessidade de investigar as questões de 
saúde, especialmente do estresse relacionado ao trabalho, conside-
rando as características específicas da profissão docente. Em Floria-
nópolis, capital brasileira com melhor Índice de Desenvolvimento 
Humano (0,875) de acordo com os dados do PNUD (Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento)13, nenhum estudo com 
estresse ocupacional de professores de educação básica, especial-
mente com abrangência populacional, foi encontrado até a realização 
desta pesquisa. Objetivou-se, desta forma, analisar algumas asso-
ciações entre as características do trabalho e o estresse relacionado 
ao trabalho de professores de educação básica de Florianópolis – SC.

MéTODO

Amostra
A amostra foi constituída por de 349 profissionais, professores de 
educação básica de escolas públicas municipais e estaduais de 
Florianópolis - SC. De acordo com os dados fornecidos pela Secretaria 
de Estado da Educação, Secretaria Municipal de Educação e das 

Ciências e Tecnologia de Santa Catarina, estimou-se que o município 
tinha 3188 professores, sendo, 1943 da rede estadual e 1245 da rede 
municipal. Objetivando obter maior representatividade, a amostra foi 
selecionada de forma aleatória e proporcional considerando as 
regiões adotadas pela prefeitura municipal de Florianópolis (parte 
continental, insular e periferia). Assim, foram investigados profes-
sores de 18 escolas destas três regiões geográficas, distribuídas 
proporcionalmente. Para a obtenção do número mínimo da amostra 
foi utilizada a equação de Rodrigues14 que indicou um número 
mínimo de 342 professores. Após visitas às escola, 355 professores 
responderam à pesquisa sendo seis questionários excluídos por 
inconsistências nas respostas.
O estudo foi autorizado pelas secretarias de educação e posterior-
mente pelas direções das escolas. O projeto de pesquisa foi apro-
vado pelo Comitê de ética em Pesquisa com Seres Humanos da 
Universidade Federal de Santa Catarina, protocolado sob número 
072/2007, autorizado pelas secretarias de educação e também pelas 
direções das escolas e os professores assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido.

Indicadores avaliados
Os professores foram convidados a responderem um questionário 
sobre características sóciodemográficas, trabalho e estresse relacio-
nado ao trabalho, constituído de instrumentos previamente vali-
dados, dividido em três partes: 
a) Informações gerais e sóciodemográficas: Este bloco de questões teve 

por objetivo obter informações gerais da amostra como idade e sexo.
b) Questões sobre o trabalho: tempo de magistério, outras 

ocupações, carga horária semanal e vínculo empregatício.
c) Para identificação da percepção dos professores a respeito do 

estresse relacionado ao trabalho, foi utilizado o modelo de 
demanda-controle de Karasek e Theorell.15 Para a coleta de dados 
utilizou-se a versão resumida da “job stress scale” traduzida e 
validada por Alves et al.16 Esta escala é formada por 17 questões 
que avaliam as dimensões demanda psicológica, controle (discer-
nimento intelectual e autoridade) e apoio social. As questões de 1 
a 5 avaliam as demandas psicológicas indicando baixa ou alta 
demanda. As de 6 a 11 estão relacionadas ao controle (discerni-
mento intelectual e autoridade sobre decisões) que classificam o 
trabalhador em baixo e alto controle. Ainda, as questões de 12 a 
17 estão relacionadas ao apoio social recebido no ambiente de 
trabalho, indicando baixo ou alto apoio social. O modelo 
demanda-controle prevê a avaliação simultânea de níveis de 
controle e de demanda, conformando situações de trabalho espe-
cíficas. Ao combinar níveis de demanda e controle, diferentes 
situações de trabalho são constituídas: alto desgaste: combinando 
alta demanda e baixo controle; trabalho ativo: combinando alta 
demanda e alto controle; trabalho passivo: combinando baixa 
demanda e baixo controle; baixo desgaste: combinando baixa 
demanda e alto controle.

Análise dos dados
Foram calculadas medidas descritivas (média, desvio padrão e 
frequências). O tempo de exercício de magistério foi categorizado 
com base na classificação adaptada de Nascimento e Graça17 que 
propõem as seguintes fases de desenvolvimento do trabalho 
docente: 0-3 anos (entrada), 4-6 anos (consolidação), 7-19 anos 
(diversificação) e vinte ou mais anos (estabilização).
Para a estatística inferencial, foram calculadas associações entre as 
variáveis sociodemográficas e do trabalho com as características do 
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estresse relacionado ao trabalho (trabalho passivo e ativo de baixo e 
alto desgaste) de acordo com os quadrantes de Karasek e Theorell15, 
por meio do teste do Qui-quadrado. Além disso, as variáveis de 
estresse no trabalho foram correlacionadas com a carga semanal e o 
tempo de magistério utilizando-se a correlação de Spermann. 
Considerou-se nesse estudo um nível de significância de 5%.

RESulTADOS

A média de idade do grupo investigado foi de 39,2(8,9) anos. As 
frequências de respostas das variáveis sociodemográficas e das 
características do trabalho investigadas foram apresentadas na 
Tabela 1. Destaca-se que a maior parte (83,4%) dos professores que 
formaram a amostra é do sexo feminino. Aproximadamente 70% 
da amostra está na faixa de 30 a 49 anos; já passaram pelos 
primeiros ciclos de desenvolvimento profissional e cumprem 40 ou 
mais horas semanais na escola. O pluri-emprego foi identificado 
em, aproximadamente, 10% da amostra.

O estresse relacionado ao trabalho foi avaliado considerando os 
quatro quadrantes do modelo proposto por Karasek e Theorell.15 O 
escore da dimensão “demanda” foi obtido a partir da soma dos 
escores de suas cinco perguntas e variou de cinco a 20. O escore 
da dimensão “controle” foi obtido, também, a partir da soma de 
suas seis perguntas e variou de nove a 23.
A definição dos quadrantes do estresse relacionado ao trabalho, de 
acordo com as dimensões demanda e controle, foi realizada conside-
rando, como ponto de corte, a mediana encontrada a partir dos 
somatórios das questões em cada dimensão. Desta forma, definiu-se 
como menor demanda os escores de cinco a 14 e com maior 
demanda os escores acima de 14 e até 20 (sendo a mediana da 
dimensão demanda igual a 14). Na dimensão controle, a mediana foi 
19, e foram considerados como menor controle aqueles indivíduos 
com escores de nove a 19; já aqueles com maior controle apresen-
taram escores de 20 a 23. Foram considerados com menor apoio 
social os indivíduos com escores de 0 a 16 e aqueles com maior apoio 
apresentaram escores de 16 a 24. Na Figura 1 foram apresentadas as 
frequências de professores classificados em trabalho ativo e passivo 
de alto e baixo desgaste. 

Variáveis Frequências (%)
Sexo feminino 83,4
Faixas etárias
20 a 29 anos 16,0
30 a 39 anos 34,4
40 a 49 anos 35,0
50 a 58 anos 14,6
Tempo de magistério
0-3 anos (entrada) 10,0
4-6 anos (consolidação) 19,2
7-19 anos (diversificação) 40,1
20-37 anos (estabilização) 30,7
Exerce outra função remunerada 10,3
Atua em cargos de direção/supervisão 9,5
Carga horária semanal
10 a 29 horas 15,2
30 a 39 horas 11,7
40 a 75 horas 73,1
Professores efetivos 67,9

Tabela 1.
Frequência de professores de acordo com as variáveis sociodemográficas 
e características do trabalho.

Os percentuais apresentados na Figura 1 mostram que a maior 
parte dos professores classificou seu trabalho como passivo (33%) 
ou de alto desgaste (29%). Ainda, um percentual importante de 
professores classificou seu trabalho como de baixo desgaste (25%) 
e o menor percentual de professores considerou seu trabalho como 
ativo (13%). 
Na Tabela 2 foram apresentados os percentuais de estresse relacio-
nados ao trabalho de acordo com as variáveis de trabalho. 
Observou-se associações entre os percentuais dos quadrantes do 
estresse relacionado ao trabalho com o tempo de magistério 
(p=0,012), carga horária semanal (p<0,001) e com o vínculo empre-
gatício (p=0,034). Foi verificada tendência dos professores em 
início de carreira apresentarem percepção mais frequente de 
“trabalho passivo” e de “trabalho baixo desgaste”. Já aqueles em 

Figura 1.
Percentuais de professores de acordo com a distribuição nos quadrantes 
de Karasek e Theorell.15
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Variáveis Trabalho  Baixo Trabalho Alto
sociodemográficas  passivo desgaste ativo desgaste p-valor
Sexo
Feminino 32,6 25,1 13,1 29,2
Masculino 34,5 24,1 15,5 25,9 0,925

Faixa etária
20 a29 anos 35,7 23,2 12,5 28,6
30 a 39 anos 36,7 24,2 15,8 23,3
40 a 49 anos 22,1 27,1 13,9 36,9 0,088

50 a 58 anos 47,1 23,5 7,8 21,6 
Tempo de magistério
0–3 anos (entrada) 54,3 25,7 11,4 8,6
4–6 anos (consolidação) 34,3 26,9 9,0 29,8
7–19 anos (diversificação) 27,8 28,6 12,9 30,7 0,012

20 a 37 anos (estabilização) 31,8 18,6 17,8 31,8 
Exerce outra função remunerada
Não exerce 33,2 25,9 13,4 27,5
Exerce 30,6 16,7 13,9 38,8 0,450

Atua em cargos de direção/supervisão
Não 32,0 25,3 13,9 28,8
Sim 42,4 21,2 9,1 27,3 0,629

Carga horária semanal
10 a 29 horas 37,0 40,7 9,3 13,0
30 a 39 horas 53,7 31,7 2,4 12,2 <0,001
40 a 75 horas 28,8 20,5 16,1 34,6 
Vínculo empregatício
Efetivo 33,3 20,7 15,6 30,4
Não efetivo 32,1 34,0 8,9 25,0 0,034

Tabela 2.
Frequência (%) dos professores de acordo os quadrantes de Karasek*.
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final de carreira que também podem ser melhor descritos pela 
percepção de “trabalho alto desgaste”. As mesmas tendências 
observadas com relação ao tempo de magistério, também foram 
identificadas na análise da carga horária semanal, ou seja, o 
trabalho passivo e o de baixo desgaste foram observados com mais 
frequência naqueles professores com menor carga horária. Já o 
trabalho de alto desgaste esteve mais presente em professores com 
carga horária mais elevada. Com relação ao vínculo empregatício 
destaca-se que os professores efetivos apresentam-se com maior 
frequência de percepção de trabalho ativo.
Considerando-se as variáveis associadas apresentadas na Tabela 3, 
verificou-se as correlações entre as pontuações das dimensões do 
estresse relacionado ao trabalho com o tempo de magistério e a 
carga horária semanal. Desta forma, de acordo com os resultados 
apresentados na Tabela 3, quanto maior tempo de magistério 
maior foi a percepção de demanda no trabalho (p=0,011) e menor 
a de apoio social (p=0,004). Esta tendência também foi observada 
na análise da carga horária semanal, na qual os professores com 
maior carga horária semanal perceberam seu trabalho como tendo 
maior demanda (p<0,001) e menor apoio social (p<0,001).

DISCuSSãO

O presente trabalho buscou analisar algumas associações entre as 
características do trabalho e o estresse relacionado ao trabalho em 
professores de educação básica de Florianópolis - SC. Em recente 
revisão sistemática, Alves et al18 constataram a escassez de 
pesquisas com trabalhadores brasileiros com o “job stress scale”, 
instrumento utilizado nesta pesquisa. Dos 496 trabalhos listados, 
as pesquisas brasileiras representaram apenas 2% dos estudos. Isto 
demonstra a importância desse trabalho, especialmente com essa 
classe profissional.
Verificou-se, neste estudo, que os professores analisados, em sua 
maioria, são do sexo feminino. Os dados vão ao encontro do discurso 
de Belluci19 que vê a prática docente como uma alternativa para as 
mulheres se manterem no mercado de trabalho. A autora ainda 
afirma que no âmbito escolar, há uma discriminação por gênero. 
Mesmo que a carga horária de trabalho para ambos os sexos seja 
semelhante, as mulheres assumem jornadas de trabalho comple-
mentar entre a escola e a família. Apesar disso, foram identificados 
índices de demanda e controle semelhantes entre os sexos.
Cabe discutir que as demandas psicológicas estão relacionadas ao 
ritmo do trabalho, o quanto ele é excessivo e difícil de ser reali-
zado, bem como a quantidade de conflito existente nas relações de 
trabalho. O controle sobre o trabalho é a amplitude ou margem de 
decisão que o trabalhador possui em relação a dois aspectos: a 
autonomia para tomar decisões sobre seu próprio trabalho, 
incluindo o ritmo em que esse é executado e a possibilidade de ser 
criativo, usar suas habilidades e desenvolvê-las, bem como 
adquirir novos conhecimentos.15

 Variáveis de trabalho
Variáveis Tempo de magistério Carga horária semanal
 r p r p
Demanda 0,136 0,011 0,392 <0,001
Controle -0,036 0,497 -0,060 0,261
Apoio social -0,152 0,004 -0,305 <0,001

Tabela 3.
Correlação entre os índices de estresse relacionado ao trabalho com o 
tempo de magistério e a carga horária semanal.

Neste sentido, corroborando com Reis et al20, à medida que o tempo 
de magistério dos professores de Florianópolis - SC aumentou, 
também elevaram-se os percentuais de docentes com percepção de 
trabalho de alto desgaste. Esses resultados vão de encontro ao discu-
tido por Goulart Junior e Lipp21, que apresentam dados de maior 
estresse em professores com tempo de magistério entre 10 e 14 anos 
na comparação com professores de início e final de carreira. A justi-
ficativa de Goulart Junior e Lipp21 para que o estresse dos professores 
em final de carreira seja menor, deve-se ao fato deles, a partir de sua 
experiência conseguirem lidar melhor com as adversidades de sua 
profissão. Tal hipótese não foi confirmada no estudo com professores 
de Florianópolis - SC, ou seja, um maior tempo de magistério não é, 
necessariamente, fator de proteção para o estresse nesta categoria 
profissional. 
Com relação à carga horária semanal e ao tipo de trabalho, os profes-
sores com maiores cargas horárias de trabalho e vínculo empregatício 
efetivo, apresentaram frequência mais elevada de trabalho de alto 
desgaste (alta demanda e baixo controle). Para Reis et al20 a razão de 
prevalência de distúrbios psíquicos menores foi 72% maior nos 
professores com alto desgaste. De fato, o somatório das demandas 
profissionais propicia o surgimento de efeitos sobre a saúde mental. 
Provavelmente esse fato deve estar associado ao excesso de tarefas 
extraclasse, como cobranças constantes de cumprimento de prazos, 
necessidade permanente de reciclagem e atualização, realização de 
inúmeras tarefas não pagas, como reuniões noturnas e em finais de 
semana, trabalhos realizados em casa como correções de provas e 
trabalhos, pouco tempo para um bom planejamento educacional e 
indisciplina dos alunos.
Outras investigações com professores têm identificado altas preva-
lências de morbidades como disfonias, tensão emocional, problemas 
psiquiátricos, psicológicos, visuais, neurológicos e físicos, do 
sistema imunológico e cardiovascular.11,20,22-28 Altas cargas horá-
rias, número excessivo de alunos e turmas, pouco tempo para 
preparo das aulas, também esteve associado ao estresse relacio-
nado ao trabalho. Além dessas variáveis, a violência na escola 
também é apontada como provável causa pela literatura.
Segundo Karasek e Theorell15, o apoio social refere-se às relações com 
colegas e chefes, composto por indicadores de competência, interesse 
mútuo no trabalho dos outros, cordialidade e colaboração no 
trabalho. Os resultados de Florianópolis - SC apresentaram correlação 
significativa e negativa com relação ao apoio social ao tempo de 
magistério e carga horária semanal. Desta forma, quanto mais tempo 
de trabalho e maior o tempo dedicado à prática docente, diminui-se 
a percepção de apoio da escola, representada pela direção/supervisão 
e seus colegas de profissão. Em estudo realizado no nordeste do Brasil 
com 1024 professores, Porto et al25 identificaram que a maioria dos 
professores apresentou suporte social razoável. Assim, os professores 
parecem formar uma categoria profissional que apresenta maior 
autonomia para tomar decisões sobre seu próprio trabalho tendo a 
possibilidade de ser criativo e usar suas habilidades com mais liber-
dade em suas tarefas. Não significando, no entanto, que os profes-
sores estejam sobre situação de baixa demanda.

CONCluSãO

Os trabalhos passivo e de alto desgaste foram os que melhor caracteri-
zaram a amostra. O trabalho de alto desgaste está associado, especial-
mente com o tempo no magistério e com a carga horária semanal. 
Considerando os resultados observados em Florianópolis - SC e em 
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outros estudos com professores é fundamental que exista uma 
diminuição da carga horária, especialmente frente a alunos, 
durante a semana. Assim, sugere-se que os professores, principal-
mente com maior tempo de serviço, tenham a possibilidade de 
reduzir sua carga de trabalho tendo maior tempo para preparação 

de suas atividades. Além disso, o cuidado com a saúde do 
professor deve ser uma preocupação constante e, mesmo que a 
situação do estresse tenha sido mais evidente nos professores em 
final de carreira, medidas preventivas, antes que altos graus de 
exaustão sejam identificados são recomendadas. 
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