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Um misto de magia e ilusão 
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E mar… 
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Um lutar mais  
Na esperança de ser  
E mais ainda… 
 
…Simbiose vida e sonho  
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resumo 
 
 

A nova concepção de Educação reveste-se de um grau de exigência cada vez 
maior. Mais do que nunca, torna-se fundamental diversificar estudos na busca 
de novos conhecimentos e estratégias que promovam o bem-estar docente. 
(Re)pensar a Educação é também pensar naqueles que a ajudam a dar forma
e a tornam exequível – os educadores e professores.  
Este estudo tem como objectivo identificar a importância da relação do Corpo e
da Imagem Corporal com a Actividade Docente, com a Auto-Eficácia Docente 
e com a Capacidade para o Trabalho e suas implicações no bem-estar 
docente.  
A amostra foi constituída por um total de 703 docentes dos vários níveis de 
ensino, pertencentes a jardins-de-infância, escolas e instituições do ensino 
superior de todo o país. Para recolha de dados foram utilizados, como
instrumentos de avaliação, um questionário sobre o Corpo, Imagem Corporal e
Actividade Docente - CICAD (Castelo-Branco & Pereira, 2000) cuja finalidade 
foi verificar a importância e a relação do corpo e da imagem corporal na
actividade docente, uma escala sobre a Auto-Eficácia Docente (Schwarzer,
Schimitz & Daytner, 1999) para percepção da auto-eficácia dos educadores e 
professores e um Índice de Capacidade para o Trabalho – ICT, desenvolvido 
pelo Finnish Institute of Occupational Health e traduzido e adaptado, para a
população portuguesa e países de língua oficial portuguesa, por Silva e 
colaboradores (2000) cujo propósito foi verificar a capacidade para o trabalho
dos educadores e professores.  
Os resultados obtidos evidenciam que o corpo e a imagem corporal se
relacionam com a actividade docente e o bem-estar, que os educadores e
professores revelam, tendencialmente, uma elevada auto-eficácia e que, de 
acordo com os valores internacionalmente padronizados, 3,3% da amostra
apresenta um ICT Baixo, 28,7% um ICT Moderado, 47,6% um ICT Bom e 
16,8% um ICT Óptimo.  
Neste sentido propomos a inclusão nos Cursos de Formação de Professores, 
de conteúdos que valorizem e aprofundem a expressividade do corpo na
docência e que dotem os educadores e professores de estratégias e
competências que promovam a sua auto-eficácia e a sua capacidade laboral. 
As principais limitações do trabalho associam-se à inexistência de estudos
específicos que relacionem o corpo e a imagem corporal com a actividade
docente e restantes conceitos, o que dificultou a análise comparativa. 
Sugerimos a realização de mais investigações no domínio das temáticas 
desenvolvidas.  
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abstract 
 

The new concept of Education has had an increasingly higher level of demand. 
More than ever, it is crucial to diversify studies, in the quest for new knowledge
and teacher well-being promoting strategies. (Re)Thinking Education is also 
thinking of those who help to shape it and to make it feasible – educators and 
teachers. 
This study intends to identify the importance of the relation of the Body and the 
Body-Image with Teaching Activity, with Teacher Self-Efficacy and with 
Working Ability and their implications in Teachers’ well-being.  
The sample consists of more than 703 teachers belonging to the several 
teaching levels: from kindergartens, schools and higher education institutions
from the whole country (Portugal).  
Data collection was made resorting to assessment instruments, namely a
questionnaire on Body, Body-Image and Educational Activity CICAD (Castelo-
Branco & Pereira, 2002), whose purpose  was to verify the importance and the
relationship of body and body-image in teaching activity; it was also used a 
scale on  Teachers’ Self-Efficacy  (Schwarzer, Schmitz & Daytner, 1999), in 
order to verify the perception of educators’ and teachers’ self-efficacy; the last 
instrument that was used was the Work Ability Index (WAI), developed by The
Finnish Institute of Occupational Health that was translated and adapted for the
Portuguese population and Portuguese speaking countries, by Silva and
collaborators (2000), with the  purpose of verifying the ability to work among
educators and teachers.  
The obtained results indicate that body and body-image are related to teaching
activity and well-being in teaching. It shows also that educators and teachers
display a tendency towards high self-efficacy. According to the international 
standard, 3,3% of our sample presents a Poor ICT; 28,7% a Moderated ICT;
47,6% a Good ICT; and 16,8% present an Optimal ICT. 
Therefore, the inclusion of contents in training courses for teachers, such as
those that value and deepen body expression in teaching and provide
educators and teachers with strategies and skills that enhance their self-
efficacy and working ability is encouraged.    
The main limitations of this study concern the inexistence of specific studies
that relate body and body-image with the teaching activity and further related 
concepts, which made comparative analysis rather difficult. 
Further investigation within the mentioned areas is strongly suggested. 
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  Introdução  



 
 

 

 

Não basta abrir a janela 

Para ver os campos e o rio. 

Não é bastante não ser cego 

Para ver as árvores e as flores. 

É preciso também não ter filosofia nenhuma. 

 

Com filosofia não há árvores: há ideias apenas. 

Há só cada um de nós como uma cave. 

Há só uma janela fechada, e todo o mundo lá fora; 

E um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse,  

Que nunca é o que se vê quando se abre a janela. 
 

Alberto Caeiro In Poemas Inconjuntos 

 

 

Nos últimos tempos, a sociedade em que vivemos tem sido sujeita a profundas e 

aceleradas mutações, mutações sociais, demográficas e tecnológicas, que se reflectem nas 

diferentes dimensões da vida humana. As fronteiras diluíram-se e o mundo assume 

dimensões globais. Esta globalização, que desafia a identidade nacional e cultural de cada 

país, tem também implicações na identidade de cada um, pelo que a complexidade actual, 

obriga, a que o homem contemporâneo, se interrogue e (re)aprenda sucessivamente a 

desempenhar novos papéis. Se a ciência moderna nos legou o conhecimento científico do 

mundo, complemento fundamental para a nossa sobrevivência, nos dias de hoje, outra 

forma de conhecimento se impõe: o conhecimento compreensivo e íntimo da essência 

humana. No dizer de Gusdorf (1982:94) “a derradeira verdade do mundo em que vivemos 

é uma verdade humana. Toda a análise, que não leva em conta esse facto fundamental, é 

uma análise redutora e incompleta”.  
 

Também na Escola se reflectem estas mudanças.  

No entanto, a falta de preparação para controlar este ritmo mutacional criou um 

desfasamento nefasto e totalmente desajustado entre a escola e as novas formas de estar.  

A diversificação dos sistemas sociais, a massificação e a complexidade do sistema 

educativo levam a que os governos procurem responder com sucessivas reformas, 

propaladas como boas soluções “que têm sido, ao longo dos anos, mais um manifesto 

político de cada ministro porque, na sua maioria, não passaram do papel, e as que foram 

um pouco mais longe, raramente se radicaram na escola e muito menos na sala de aula e 

nas suas práticas quotidianas” (Barroso, 1998:30). Por isso, a Escola “está em crise e 

incapacitada de projectar na sua filosofia, na sua prática as novas realidades com que se 

confronta” (Santana Castilho, 1999:8). Ainda hoje, em Portugal, após três décadas de 
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democracia, “não se reconhecem nenhuns sinais orientados para a eficácia. Aceita-se sim, 

o messianismo e a carolice de alguns, como forma de superação de lacunas crónicas daí o 

estrondoso falhanço das reformas, decididas sem previsão de consequências nem garantia 

de meios, ridicularizadas pelas discrepâncias patentes entre a grandiloquência dos 

objectivos e o miserabilismo das realizações” (idem:64). 

Por outro lado, é também na escola e aos educadores e professores, que os 

diferentes contextos sociais generalizam expectativas e exigem respostas. Aos docentes 

pede-se não só que ensinem, mas também que funcionem como agentes privilegiados na 

superação de um vasto conjunto de situações e conflitos de origem social. Para Sampaio 

(1997:205-206) “a escola já não é apenas um local de instrução. A pouco e pouco a família 

delegou no sistema escolar muitas das funções educativas”. 

A O.C.D.E.  (1990) considera que quanta mais importância se atribui ao ensino no 

seu conjunto – seja como factor de transmissão cultural, de coesão ou de justiça social, seja 

como valorização dos recursos humanos (...) – mais se torna necessário atribuir prioridade 

aos professores que dele são responsáveis. Contudo, se é uma evidência que os professores 

e educadores estão no centro do processo educativo e tidos como elementos fundamentais 

na construção de novos paradigmas educacionais, é simultaneamente contraditório que a 

par deste reconhecimento consensual sobre a importância do seu papel, se escondam na 

docência realidades de tanto desencanto, bem visíveis no grau de insatisfação e mal-estar, 

que põe em causa a saúde, a capacidade para o trabalho e a eficácia docente e que leva 

tantos docentes a desejar o abandono da profissão (Jesus, 1995; Esteve, 1992; Estrela, 

1997; Castelo-Branco & Pereira, 2001b; Pereira et al., 2002).  

A nova concepção de educação e as expectativas no que toca à escola revestem-se 

de um grau de exigência cada vez maior (Mata Justo, 2001; 2004). Estamos hoje, mais 

conscientes do que nunca de que a escola, como elo de uma estrutura piramidal 

(Ministério-Professor-Aluno), enconchada nos confins das suas próprias inseguranças, 

isolada das influências do mundo exterior, a escola dos testes, das mentes massificadas 

(pouco críticas e criativas), do saber generalizado, do ideal preconizado em modelos 

normativos (o professor ideal... o aluno ideal...), das matérias desajustadas e poeirentas, 

ainda existe mas, como refere Santos Silva (1996), continua a não desempenhar a sua 

principal finalidade: comunicar, orientar, reflectir.   
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Nesta perspectiva, (re)pensar a Educação, sem pensar naqueles que a ajudam a dar 

forma e vida e a tornam exequível – os educadores e os professores - não tem sentido. 

Dissociá-los é, obviamente, perverter o seu próprio desenvolvimento pessoal e profissional 

e, naturalmente, a qualidade do ensino.  

Na sequência da revisão bibliográfica abordaremos neste capítulo considerações 

que julgamos pertinentes relativas à pessoa do professor e à teia em que se entretece a sua 

actividade profissional.  

 

. PERTINÊNCIA DO ESTUDO 

Poder contribuir para o desenvolvimento de uma consciência crítica que possibilite 

aos educadores e professores compreenderem com optimismo as inquietações que os 

afectam, enquanto profissionais mas também enquanto pessoas, parece-nos relevante e 

actual. Daí a pertinência desta investigação em identificar a importância da relação do 

Corpo e da Imagem Corporal com a Actividade Docente, com a Auto-Eficácia Docente e 

com a Capacidade para o Trabalho e suas implicações no bem-estar docente.  

O Corpo e a Imagem Corporal são dois conceitos relevantes no nosso estudo. 

Da Vinci (1942:301) referia que “o corpo é o que tem altura, largura, comprimento 

e profundidade” e constitui, segundo Cunha e Silva (1999:21), “a profundidade (…) em 

torno da qual se constrói qualquer corporologia” acrescentando que “se o corpo fosse uma 

linha ou uma superfície não ocuparia um lugar, porque não teria volume e, no limite, não 

seria um corpo” (idem). É por isso que o corpo é a profundidade que o visível revela 

(Merleau-Ponty, 1997).  

Se o nosso corpo é relevante e insubstituível nas nossas mundivivências há que 

encarar a sua complexidade e multiplicidade, perceber qual a (sua) profundidade e 

densidade e quais as representações que assume no nosso modus vivendi. É também 

urgente perceber aquilo que de mais fascinante o corpo oferece, a sua incessante 

comunicabilidade, a sua abertura permanente ao meio e a forma como faz da instabilidade 

e do caos, que daqui decorre, um argumento ontológico. Ou seja, é a abertura instável que 

o corpo demonstra que faz dele um ser (Cunha e Silva, 1999). Ainda no dizer deste autor, o 

corpo humano é, simultaneamente, aquele que mais depende do lugar e aquele que mais 

transforma o lugar. É um operador discursivo e, mais importante ainda, tem um papel de 

mediação e integração (Berthelot, 1995) porque, para além de “estar nos discursos, 
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problematiza e cria discursos (ele constrói-se nos discursos e constrói discursos), é 

simultaneamente um objecto, um método e um resultado do conhecimento ” (Cunha e 

Silva, 1999:25).  

É por isso pertinente que se olhe para o corpo como um locus de logos, que 

transporta e nos transporta, que dá forma às nossas intencionalidades, que materializa o 

gesto, que nos aproxima ou afasta de algo … e também dos outros, outros com quem 

comunicamos. “Falar do corpo é falar com o corpo, ou pelo corpo” (Cunha e Silva:51), 

linguagem única nos contextos da vida e, naturalmente também, nos contextos educativos. 

Os docentes são profissionais mas também pessoas, assentes num ancoradouro que é o 

corpo, “carne do visível” (idem:21). É neste corpo e através deste corpo, que o docente 

pessoa/profissional, em simbiose, se (re)constrói e constrói conhecimento que 

complementa e extravasa, através de gestos, olhares e linguagens. 

A linguagem não-verbal (gestual e corporal) tem sido reconhecida pela sua 

importância como complemento da linguagem verbal mas também pelo seu relevo na 

comunicação e dinâmica nas relações interpessoais (Tavares, 1993; 1996; Jesus, 1996a; 

1997; Vayer & Roncin, 2000; Ribeiro, 1996; 2003). Ribeiro (1996), conhecido estudioso 

do corpo e da sua importância no bem-estar dos indivíduos, considera que para quem está 

envolvido num acto de comunicação interpessoal, nomeadamente a classe docente, a 

função do corpo é um requisito fundamental enquanto componente estrutural da 

identidade, sendo também uma variável mediadora da relação na interpretação correcta das 

mensagens. 

Íntima e constitutivamente ligada ao corpo está a Imagem Corporal.  

Um dos primeiros autores a definir imagem corporal foi Schilder (1980), sugerindo 

que aquela é o desenho que na nossa mente formamos do nosso próprio corpo ou a forma 

como o vemos. Este autor considera que a imagem do corpo é como uma estrutura 

antropológica, simultaneamente fisiológica e psicológica, concebendo-a não só como um 

factor decisivo de toda a acção humana, mas também como uma parte constitutiva da 

própria pessoa. 

Cash e Pruzinsky (1990) consideram que a imagem corporal se vai modificando 

permanentemente, não só através da inter-relação com o mundo envolvente mas também 

de acordo com o desenvolvimento biológico e as vivências de cada um. A não-aceitação 

das suas alterações pode conduzir, em casos extremos, ao isolamento, ao stresse, à 
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depressão, ao alcoolismo e a múltiplos estados de mal-estar. Também a satisfação com a 

imagem corporal é um factor essencial no desenvolvimento de uma boa saúde mental, de 

boas relações sociais, de um estilo de vida produtivo e do bem-estar em geral 

(Vasconcelos, 1995; Castelo-Branco, 2000; Castelo-Branco & Pereira, 2001; 2001a; 2006; 

Castelo-Branco et al., 2001).  

Pereira (1991), Ribeiro (2003) e Veiga (1995) consideram que o corpo e a imagem 

corporal são factores que influenciam o desenvolvimento do autoconceito, constructos 

fundamentais da personalidade que se desenvolvem, ao longo da história de cada um, num 

processo contínuo de aprendizagem social.  

Directamente ligada com às expectativas e capacidades dos educadores e 

professores está a percepção da Auto-Eficácia. Este conceito foi desenvolvido por 

Bandura, em 1977 que o definiu como um tipo específico de expectativas, relacionadas 

com as crenças que cada um tem nas suas capacidades para desempenhar um 

comportamento ou um conjunto de comportamentos requeridos para produzir um 

determinado resultado. Para este autor, a auto-eficácia é mais uma percepção ou 

expectativa nas suas próprias capacidades do que das reais competências e acrescenta “não 

se refere a competências que o sujeito possui, mas aos julgamentos do que cada um pode 

fazer, independentemente das competências que possua” (idem, 1986:391). Bandura 

(1977:212) refere ainda que “as pessoas processam, pesam e integram diversas fontes de 

informação de acordo com as suas capacidades e regulam a escolha do seu comportamento 

e dos seus esforços de acordo com elas”. Assim, as expectativas relativamente ao domínio 

e à eficácia têm capacidades generativas e determinam as escolhas dos objectivos e das 

actividades direccionadas para esses objectivos, bem como da persistência nas 

adversidades e as experiências emocionais ou afectivas (Bandura, 1986; Locke & Latham, 

1990). Na docência, a percepção de auto-eficácia refere-se, segundo vários autores, à 

crença do professor relativamente à capacidade que tem para influenciar as suas 

realizações enquanto docente (Ashton, 1984; Tavares et al., 2003). 

Outra variável em estudo é a Capacidade para o Trabalho (work ability), 

considerada como fundamental para a realização pessoal e profissional e consequente bem-

estar do indivíduo. A capacidade para o trabalho é definida como a auto-avaliação que o 

trabalhador faz do seu bem-estar, no presente e no futuro próximo, e da capacidade para 
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assegurar o seu trabalho, tendo em conta as exigências do mesmo, a saúde e os recursos 

psicológicos disponíveis (Illmarinen & Tuomi, 1993; Silva et al., 2000; 2000a). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera, em 1993, que o conceito 

capacidade para o trabalho engloba, num sentido lato, todas as capacidades necessárias à 

execução de um determinado tipo de trabalho e, num sentido restrito, é sinónimo de 

expressão e aptidão para o trabalho. A adequação, mais ou menos perfeita, entre a 

capacidade de trabalho e a exigência da tarefa a efectuar, tem influência na produtividade 

mas, quando não existe essa adequação, pode transformar-se numa causa de stresse, mal-

estar, doenças e incapacidades ligadas à profissão.  

A Actividade Docente é, segundo Ralha Simões (1994), Latino (2000) e Mata Justo 

(2001; 2004), o conjunto de tarefas interrelacionadas que envolvem uma multiplicidade de 

aspectos ligados ao desenvolvimento do professor e ao seu desempenho profissional, 

interligando variáveis relacionadas com o meio, com os alunos e com todos os aspectos 

inerentes ao processo ensino-aprendizagem. No dizer de Jesus (2000:36-37) “a educação 

deve ter em conta o ritmo das alterações sociais, a velocidade em que a informação circula 

e o seu tempo de validade” e que “a mudança do sentido da escola ou dos objectivos da 

educação escolar deve ser acompanhada pela mudança do perfil do professor, que não pode 

ser mero transmissor de conhecimentos de forma expositiva, mas antes facilitador da 

aprendizagem dos alunos, ajudando estes a aprender por si mesmos”. Neste sentido, a 

valorização das dimensões (inter)pessoais e o bem-estar dos educadores e dos professores, 

é fundamental para promover o equilíbrio e a realização nos outros, para que a escola possa 

cumprir o desiderato de constituir um lugar de igualdade de oportunidades e de sucesso 

para todos.  

 Para Faure (1972:225): 

A educação não se define mais em relação a um conteúdo determinado que 

se trata de assimilar, mas concebe-se como um processo do ser que através 

da diversidade das suas experiências, aprende a exprimir-se, a comunicar, a 

interrogar o mundo e a tornar-se sempre mais ele próprio...  
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. PROBLEMA E HIPÓTESES DO ESTUDO 

Com este estudo pretendemos identificar a importância da relação do Corpo e da 

Imagem Corporal com a Actividade Docente, com a Auto-Eficácia Docente e com a 

Capacidade para o Trabalho e suas implicações no bem-estar docente.   

No seguimento da formulação do problema anterior surgem as seguintes hipóteses:  

H 1 – A importância da relação do Corpo e da Imagem Corporal com a Actividade 

Docente varia em função do género. 

H 2 – A importância da relação do Corpo e da Imagem Corporal com a Actividade 

Docente é diferente em função das variáveis profissionais (tempo de serviço, nível de 

ensino, situação profissional, habilitações académicas e região geográfica onde o docente 

lecciona). 

H 3 - A importância da relação do Corpo e da Imagem Corporal com a Actividade 

Docente tem uma associação positiva com a Satisfação com o corpo. 

H 4 – A importância da relação do Corpo e da Imagem Corporal com a Actividade 

Docente tem uma associação positiva com a Auto-eficácia docente.  

H 5 – A importância da relação do Corpo e da Imagem Corporal com a Actividade 

Docente tem uma associação positiva com o Índice geral de Capacidade para o Trabalho 

dos educadores e dos professores.  

H 6 – A Satisfação com o corpo varia em função do género.  

H 7 – A Satisfação com o corpo é diferente em função das variáveis profissionais 

(tempo de serviço, nível de ensino, situação profissional, habilitações académicas e região 

geográfica onde o docente lecciona). 

H 8 – A Satisfação com o corpo tem uma associação positiva com a Auto-eficácia 

docente.  

H 9 – A Satisfação com o corpo tem uma associação positiva com o Índice geral de 

Capacidade para o trabalho dos professores.  

H 10 – As Motivações na escolha da profissão docente variam em função do 

género. 

H 11 – As Motivações na escolha da profissão docente são diferentes em função 

das variáveis profissionais (tempo de serviço, nível de ensino, situação profissional, 

habilitações académicas e região geográfica onde o docente lecciona). 

H 12 – As Causas do sucesso profissional variam em função do género. 
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H 13 – As Causas do sucesso profissional são diferentes em função das variáveis 

profissionais (tempo de serviço, nível de ensino, situação profissional, habilitações 

académicas e região geográfica onde o docente lecciona). 

H 14 – Na Formação docente e o bem-estar a necessidade da inclusão de conteúdos 

relacionados com o bem-estar varia em função do género. 

H 15 – Na Formação docente e o bem-estar a necessidade da inclusão de conteúdos 

relacionados com o bem-estar é diferente em função das variáveis profissionais (tempo de 

serviço, nível de ensino, situação profissional, habilitações académicas e região geográfica 

onde o docente lecciona). 

H 16 – A Auto-eficácia docente varia em função do género. 

H 17 – A Auto-eficácia docente varia em função das variáveis profissionais (tempo 

de serviço, nível de ensino, situação profissional, habilitações académicas e região 

geográfica onde o docente lecciona). 

H 18 – A Auto-eficácia docente está positivamente associada ao Índice geral de 

Capacidade para o trabalho dos educadores e dos professores.   

H 19 – O Índice geral de Capacidade para o trabalho dos educadores e dos 

professores varia em função do género. 

H 20 – O Índice geral de Capacidade para o trabalho dos educadores e dos 

professores varia em função das variáveis profissionais (tempo de serviço, nível de ensino, 

situação profissional, habilitações académicas e região geográfica onde o docente 

lecciona). 

 

 
 
 
 
 
. ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

Este trabalho de investigação segue a proposta de normalização do formato de tese 

de Doutoramento, emanada da Comissão Coordenadora do Conselho Científico da 

Universidade de Aveiro, datada de 11 de Fevereiro de 1999. Encontra-se organizado 

através de uma secção de índices, contendo um índice geral e um índice de quadros e 

figuras, aos quais sucede esta introdução e o corpo de texto composto por duas partes.  
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Na Primeira Parte, será elaborado o enquadramento teórico, assente numa revisão 

da literatura como suporte crítico, onde procuraremos explicitar os conceitos e as 

influências teóricas que nos serviram de base para a análise das questões que pretendemos 

estudar, nomeadamente: 

- No Capítulo I, definição de Corpo e de Imagem Corporal, sua evolução e 

desenvolvimento, análise das suas diferentes expressões e linguagens e de algumas 

dimensões fundamentais no equilíbrio e no bem-estar do indivíduo, tais como o 

autoconceito, a auto-estima e a satisfação corporal, o corpo e a saúde, a qualidade de vida e 

o lazer. Serão também focados alguns estudos sobre a linguagem não verbal (gestual e 

corporal) nos contextos educativos. Para finalizar será feita uma abordagem aos métodos 

de avaliação relacionados com o corpo e com a imagem corporal, seguida de uma síntese 

sobre a temática desenvolvida neste capítulo. 

- No Capítulo II, definição dos conceitos de Actividade Docente e de Bem/Mal-

Estar Docente, análise das mudanças sócio-culturais ocorridas nas últimas décadas, 

referência aos principais factores que contribuem para o mal-estar docente, seus principais 

sintomas e manifestações, e propostas para a sua prevenção, com especial ênfase para a 

relevância da formação inicial e contínua no desenvolvimento de competências 

(inter)pessoais e profissionais. Neste capítulo efectuaremos, ainda, uma delimitação 

conceptual sobre o Trabalho e a Capacidade para o trabalho, ergonomia, saúde e promoção 

da saúde, qualidade de vida e lazer e uma abordagem final aos métodos de avaliação da 

capacidade para o trabalho, seguida de uma síntese sobre a temática desenvolvida neste 

capítulo.  

- No Capítulo III, delimitação conceptual sobre auto-eficácia, processos de 

aprendizagem e mecanismos auto-reguladores da aprendizagem, importância da auto-

eficácia nos contextos educativos, noção de desenvolvimento pessoal, competência pessoal 

e competência profissional, eficácia pedagógica na construção do conhecimento 

pedagógico, auto-eficácia e saúde, formação docente e a sua importância no 

desenvolvimento de competências e, para finalizar, uma abordagem aos métodos de 

avaliação da auto-eficácia, seguida de uma síntese inerente à temática desenvolvida neste 

capítulo. 
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Na Segunda Parte será feita referência ao estudo empírico realizado, 

nomeadamente: 

- No Capítulo IV, enquadramento metodológico do estudo, hipóteses de trabalho, 

caracterização geral da amostra, instrumentos de avaliação aplicados, procedimentos tidos 

e análise estatística efectuada no tratamento dos dados.  

- No Capítulo V, apresentação e análise dos resultados.  

- No Capítulo VI, elaboração da sua discussão, fundamentada e assente na revisão 

da literatura efectuada. 

- No Capítulo VII, apresentação das principais conclusões, bem como de algumas 

implicações e recomendações relativas a futuros trabalhos no domínio das temáticas em 

estudo.  

Finalmente e no seguimento do capítulo atrás referenciado, serão apresentadas as 

referencias bibliográficas consultadas para o desenvolvimento e fundamentação da 

investigação, e os anexos relacionados com o estudo.  
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CAPÍTULO I  

O Corpo e a Docência 



 

 

O cansaço desce sobre mim  

Invade-me o corpo 

Cobre-me a pele 

Consome-me acordada 

Prostrando-me nem sei porquê... 

(talvez pel’a síntese de todos os desencantos…) 

O cansaço desce sobre mim  

Invade-me o corpo 

Cobre-me a pele 

Consome-me acordada  

E sei porquê 

Pel’a síntese de todos os (des)encantos… 
 

 Maria do Céu Castelo-Branco In Exílio(s) com África no fundo do olhar… 
 

O CORPO E A DOCÊNCIA 

 

As relações que estabelecemos com o nosso corpo estão ainda inseridas e marcadas 

por uma visão do mundo em que a razão tem assumido um papel referencial. Somos ainda 

parte de uma civilização ocidental que, para realizar o seu projecto de modernidade, 

precisou de provocar algumas cisões filosóficas e epistemológicas. Entre elas destacamos a 

cisão homem/natureza, em que a valorização da capacidade intelectual subestimou ou até 

mesmo ignorou, o que nos confere uma identidade própria: o nosso corpo. 

O corpo, superfície e profundidade, encerra não só as nossas dimensões mais 

submersas, que constituem a intimidade de cada um de nós mas, regista também, como se 

de um diário se tratasse, vivências e representações (de bem ou mal-estar).  

Perceber a importância do corpo, ter em conta a multiplicidade de facetas que 

assume, entender a sua imposição como meio único de comunicação, compreender os seus 

diferentes sinais, gestos e linguagens, reflectir sobre a forma como expõe as diferentes 

percepções que temos da realidade e a sua expressividade na nossa vida (inter)pessoal e 

profissional, nomeadamente nos contextos educativos, é de suma importância.  

Será esta a temática que iremos abordar neste capítulo. 

 

1.1. O LUGAR DO CORPO  

O corpo é um dos temas mais discutidos na actualidade, sendo objecto de estudos 

cada vez mais frequentes. Falar sobre ele é ainda, muitas vezes, considerado tabu e, muito 

do que se relaciona com o corpo (o mais profundo), é evitado e considerado menos próprio 

por ser o espaço da intimidade, do que não se diz ou vê de imediato.  

Evocado desde os textos filosóficos de Platão (428-347 a.C.), em Phédon, onde o 

corpo, pertencente ao Mundo Sensível ou Físico (mutável, ilusório…), era associado a um 
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túmulo que aprisionava a alma, pertencente ao Mundo Inteligível ou Mundo das Ideias 

(real, imutável, eterno…), a Santo Agostinho (354-430), em Contra os Académicos, 

Confissões, Do Livre Arbítrio ou A Cidade de Deus, que considerava a alma como sendo 

criada por Deus para reger o corpo e que o homem, ao fazer mau uso do livre arbítrio, 

inverte essa relação, subordinando a alma ao corpo, caindo na concupiscência e na 

ignorância; dos textos religiosos e teológicos da Bíblia à La Somme Théologique de S. 

Tomás de Aquino; na literatura e na poesia, da Ilíada de Homero aos Essais de Montaigne, 

em La Charogne de Baudelaire ou em La Danseuse de Ponge; dos textos psicanalíticos aos 

sociológicos, Les Cinq leçons sur la Psychanalyse de Freud à La Societé de Consommation 

de Braudillard ou à História da Sexualidade de M. Foucault, o corpo está omnipresente ao 

longo da história. Considerado por uns como “o principal responsável de todos os nossos 

tormentos” (Brausnstein & Pépin, 1999:13), tido por outros como o lugar original de todos 

os pecados, campo de experimentação para a medicina a partir da dissecação de cadáveres, 

exaltado ou amaldiçoado por artistas e escritores foi, raramente, representado pela sua 

indiscutível multidimensionalidade (Damásio, 1998).  

Se Platão foi o fundador do dualismo, posteriormente identificado no 

desenvolvimento da religião e da ciência moderna, foi o cristianismo que, fazendo a 

assimilação do helenismo até ao séc. IV e oficializando a aliança da Igreja com o poder 

político, marcou o nosso desenvolvimento cultural ocidental mais recente. O período mais 

obscuro deste desenrolar sócio-cultural ocidental foi, sem dúvida, a Idade Média. 

Em 1637 surge a expressão cartesiana penso, logo existo ("je pense, donc je suis"). 

O seu autor, René Descartes (1596-1650), filósofo francês, pretendeu formular uma ciência 

matemática universal capaz de abarcar todo o conhecimento humano e de nos levar à 

verdade pelo uso da razão. Para ele, dois tipos de substâncias constituíam o mundo: a 

mente, a coisa pensante (res cogitans) e a matéria, a coisa não pensante (res extensa), 

dualismo radical onde o ser humano é tido, essencialmente, como res cogitans (coisa 

pensante), embora sujeito a uma reunião com o corpo, res extensa (coisa não pensante), 

que passa a ser corpo-objecto, centro incontestável da curiosidade científica, 

nomeadamente da medicina moderna. Nesta linha os séculos XVII e XVIII caracterizaram-

se pelo desenvolvimento da concepção científica moderna, consolidada com o positivismo 

do século XIX. 
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Em 1998, Damásio, na sua obra O Erro de Descartes – Emoção, Razão e Cérebro 

Humano, contesta o posicionamento tido por Descartes. Esta noção dualista, que elege a 

mente em detrimento do corpo, relegando-o para uma espécie de Eu de segunda categoria, 

que separa, de uma forma abissal, o corpo da mente, onde a substância corporal, 

infinitamente divisível, com volume, com dimensões e com um funcionamento mecânico, 

é independente da substância mental, indivisível, sem volume, sem dimensões e intangível, 

em que “o raciocínio, o juízo moral e o sofrimento adveniente da dor física ou agitação 

emocional, poderiam existir independentemente do corpo” e que coloca “as operações mais 

refinadas da mente, para um lado, e a estrutura e funcionamento do organismo biológico, 

para outro” é considerada por Damásio como o erro de Descartes. Damásio justifica: “não 

porque a mente não esteja directamente relacionada com a actividade cerebral mas porque 

esta formulação restritiva é forçosamente incompleta e insatisfatória em termos humanos” 

(Damásio, 1998:255-256). Na sua obra Ao Encontro de Espinosa o autor confirma com 

coerência esta abordagem, continuando a posicionar-se numa crítica ao dualismo, 

salientando que mesmo para os que já abandonaram o dualismo das substâncias, há outra 

forma de dualismo: a que separa cérebro e mente, por um lado, e corpo-propriamente-dito, 

por outro. Assim sendo, reafirma ser “necessário compreender que a mente emerge num 

cérebro situado dentro de um corpo-propriamente-dito, com o qual interage; que a mente 

tem os seus alicerces no corpo-propriamente-dito” (Damásio, 2003:215) e que “corpo, 

cérebro e mente são manifestações de um organismo vivo. Embora seja possível dissecar 

estes três aspectos de um organismo sob o microscópio da biologia, a verdade é que estes 

três aspectos são inseparáveis durante o funcionamento normal do organismo” (idem:220), 

pelo que podemos concluir que a contribuição do corpo para o cérebro vai para além da 

manutenção da vida, como um conteúdo essencial para o funcionamento da mente normal 

e que as suas representações servem de base a todas as outras representações. Só 

superficialmente, é possível separar o corpo e as suas representações, da existência 

humana.  

Nos finais do século XIX e princípios do século XX foi-se consolidando a ideia de 

que "os exercícios do corpo surgiam (...) como meios eficazes no aperfeiçoamento da 

saúde e da moral dos homens, permitindo a concretização de dois objectivos primordiais, 

corpus sanum e mens sana, entidades cada vez mais imbricadas e relevando-se em 

fecundação recíproca (...) ” (Crespo, 1990:546).  
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Actualmente, devido a uma assinalável inversão de valores, a importância que hoje 

se dá ao corpo contrapõe-se à ocultação a que estava submetido no passado (Rego, 1995).  

Ribeiro (2003:7) considera que “entre as mudanças culturais ocorridas nas últimas 

décadas do século XX – e que já imprimiram marcas indeléveis na história da cultura 

ocidental – avulta a emergência do corpo com um estatuto e uma omnipresença de todo 

imprevisíveis ainda em meados do século XX”. Para este autor, o movimento dos anos 60 

e 70, que reivindicava o direito do indivíduo ao uso livre do seu corpo levou, nos anos 80 e 

90, à tomada de consciência de que “o corpo é a face visível da própria pessoa, que com 

ele subjectivamente se identifica e por ele socialmente se apresenta. Para os homens e 

mulheres de hoje, o corpo próprio já não é apenas o instrumento de trabalho tantas vezes 

humilhado e explorado, e é mais do que um jardim de delícias privadas ou um objecto 

estético para pública exposição. O corpo pós-moderno passou a ser assumido e cultivado 

como um eu-carne, credor de reconhecimento e de glorificação, e mesmo objecto-sujeito 

de culto” (idem:7).  

Para Crespo (1990:546) a libertação do corpo está presente e atinge a imensa teia de 

relações sociais, manifestando-se na “exuberância e na imaginação das técnicas utilizadas, 

nos adornos e no vestuário, no teatro e na dança, nos jogos e nos desportos enfim, nos mais 

ínfimos pormenores da vida humana”. É com ele, segundo Virilo (1976), que 

estabelecemos relações de massa, de peso, de envolvimento, de envergadura. É a sua 

mobilidade e motilidade que permite o enriquecimento das percepções indispensáveis à 

estruturação do Eu. Diminuir ou mesmo abolir esta dinâmica, veicular e fixar ao máximo 

as atitudes e comportamentos é perturbar gravemente a pessoa e lesar as suas faculdades de 

intervenção no real. 

A representação que a modernidade ocidental construiu, de um corpo humano 

desqualificado - organismo que é mero habitáculo do espírito, carne que é mesmo um dos 

inimigos da alma - passa hoje por um processo de desmistificação. O corpo pós-moderno, 

que cada vez mais se revela nas práticas corporais e nos discursos que as justificam, passou 

do mundo dos objectos para a esfera do sujeito, assumido e vivido como um eu-carne, 

apresentado como alter ego na interacção social (Ribeiro, 2003).  

Lipovetsky (1989:58) menciona que o corpo “perdeu o seu estatuto de alteridade, 

de res extensa, de materialidade muda, em proveito da sua identificação com o ser-sujeito, 

com a pessoa”, acrescentando que o corpo “já não designa uma abjecção ou uma máquina, 
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designa a nossa identidade profunda da qual não há motivo para ter vergonha e que pode, 

portanto, exibir-se nua nas praias ou nos espectáculos, na sua verdade natural” (idem).  

Rodrigues (2003:8) considera que o corpo é visto agora de outros ângulos e “está 

no centro da reflexão filosófica, psicológica e socioantropológica; e a extensão e densidade 

que esta reflexão atinge e o interesse que vem despertando até no grande público são, só 

por si, uma evidência da profunda mudança cultural que está em curso” acrescentando que, 

“à medida que se diversificam os usos do corpo, aumenta o esforço interdisciplinar no 

sentido da sua clarificação; mas olhando-o do ponto de vista das respectivas disciplinas, os 

investigadores não têm produzido sobre o corpo senão saberes parcelares” (idem:10).  

A visão de Merleau-Ponty (1993), sobre a dualidade corpo/alma, é uma visão 

englobante, não separada, fazendo, destas duas dimensões, uma unidade significante. 

Como totalidade, o corpo vive o espaço e o tempo e é a própria expressão do ser no mundo 

e é como tal que o corpo participa, comunga e comunica.  

Mais do que um somatório de órgãos, o corpo é visto como um vector social, 

filosófico, cultural, religioso (Brausnstein & Pépin, 1999) e é, também, representativo da 

nossa memória individual e colectiva (Cunha e Silva, 1995).  

Que lugar ocupa o corpo na sociedade actual?  

Qual o seu contributo para a manutenção da vida? 

Para Cunha e Silva (1999:25) “falar do corpo é falar dos seus fragmentos, porque 

sendo uno e plural, é fractal”, só se pode falar dele fractalmente, isto é “através de um 

processo que celebre a sua diversidade, mantendo a unidade”, pelo que “o corpo exige ser 

entendido a partir de um lugar fractal: um lugar que o reconheça no pormenor, mas que o 

identifique no todo” (idem:26), até porque “ os fragmentos que são as representações e 

vivências do corpo e as interacções corporais suportam múltiplas leituras” pelo que “não se 

pode fazer uma psicologia do corpo com alguma consistência que não seja 

simultaneamente uma sócio-antropologia do corpo; nem, reciprocamente, pode um 

sociólogo ou antropólogo produzir um discurso consistente sobre o corpo ignorando o 

olhar da psicologia” (ibidem: 10).  

Merleau-Ponty (1997:181) refere que, na observação de um corpo humano, é um 

objecto físico o que os nossos sentidos captam, coisa entre coisas, no sentido em que está 

permanentemente exposto. A relevância da aparência corporal advém de caber ao corpo 

mediar as relações sociais por “representar a pessoa perante os outros” (Ribeiro, 2003:25-
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30) e, sendo o corpo um objecto físico, partilha com outros objectos físicos, incluindo 

outros corpos humanos, uma porção de espaço próprio – o lugar corporal. É a partir deste 

lugar que cada um de nós se orienta no espaço que nos rodeia e organiza os objectos que 

povoam esse espaço. Esta tomada de consciência da emergência do corpo “tornou urgente 

a necessidade de clarificar o lugar que ele sempre ocupou na vida das pessoas e, sobretudo, 

de identificar os novos papéis que desempenha hoje, e as pressões que suporta” (idem:8).  

Mais do que nunca, fruto de estudos laboriosos, concluiu-se que a história do corpo 

acompanha desde sempre o homem, num processo de (des/re)construção contínuo e que 

tem sido, incessantemente, simbioticamente, o seu cúmplice e companheiro. Nas suas 

alegrias e vicissitudes o homem e o (seu) corpo são indissociáveis e permanecerão 

eternamente juntos. 

 

1.1.2. A imagem corporal 

Existe uma falta de uniformidade em relação à definição de imagem corporal. 

Apontamos, entre outros, “imagem do corpo”, “esquema postural”, ”esquema corporal”, 

“imagem de si”, “imagem do Eu corporal”, “noção de corpo”, “somatopsíquico”, 

“somatognósia” “imagem espacial do corpo” (Pick, citado em Shilder, 1980), “modelo 

postural de corpo”, “corpo percebido” e “consciência corporal” (Fisher, 1986), “ego 

corporal”, “conceito corporal” e “percepção corporal” (Vasconcelos, 1995). 

Baseado nas observações efectuadas a síndromas neurológicas, o neurologista 

Henry Mead lançou, em 1911, pela primeira vez, o conceito a que chamou de “esquema 

corporal”, definindo-o como “qualquer mudança reconhecível que penetra na consciência 

já carregada de uma relação anterior” (Mead, citado em Le Boulch, 1987:187). Mead 

considera “a impressão proveniente da postura como sendo a base do modelo postural do 

corpo” (idem:17-20). Sugere ainda que cada indivíduo constrói, gradualmente, uma figura 

ou modelo de si próprio, que se torna um padrão e em relação ao qual, todos os 

movimentos e posturas corporais são avaliados. Para Shilder (1980), Mead foi um dos 

primeiros autores a elaborar uma teoria sólida sobre o modo como as percepções corporais 

são integradas e unificadas.  

Sheldon (1942, citado em Burns, 1982) estabeleceram uma relação entre a 

personalidade e a morfologia do corpo, considerando serem três os tipos de corpo 

associados a certas características específicas de personalidade: 
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Endomorfismo – que se caracteriza pela predominância das vísceras digestivas e 

tendência para a adiposidade e formas redondas. Adoráveis companhias, gostam do 

conforto e da boa companhia.  

Mesomorfismo – que exprime a robustez do esqueleto e o desenvolvimento da 

musculatura. A paixão pela aventura e determinação na vida são características deste tipo 

de personalidade.  

Ectomorfismo – que traduz a fragilidade e linearidade da estrutura corporal. Alto, 

magro e frágil, cuja personalidade se caracteriza pela inibição, frugalidade e afastamento, 

apresenta em extremo, estados psicóticos de esquizofrenia. 

Mais tarde, Le Boulch (1987:192) definiu o esquema corporal como “o conjunto 

das estruturas neurológicas que tratam a informação proprioceptiva, intervindo 

permanentemente no ajustamento postural e na relação imediata entre o espaço gestual e o 

espaço dos objectos”.  

As primeiras reflexões sobre a imagem corporal surgem através dos neurologistas. 

Ao confrontarem-se diariamente com as atitudes bizarras que os doentes com lesões 

cerebrais manifestavam em relação ao seu corpo, fenómenos de distorção nas atitudes e nas 

percepções corporais, estes especialistas interessaram-se pelo estudo do desenvolvimento e 

organização da imagem corporal. Um dos autores que muito contribuiu para os 

fundamentos da imagem corporal foi o neurologista alemão Gerstman (citado em Shilder, 

1980). As suas investigações sobre as distorções da percepção corporal, levaram-no a 

concluir que as múltiplas capacidades e skills básicos podem estar dependentes de uma 

imagem corporal bem organizada. 

A partir de meados dos anos oitenta do século passado aceita-se, definitivamente, 

que o corpo dá visibilidade ao homem e que não é somente uma colecção de órgãos, assim 

como se conclui que o homem é mais do que corpo (Le Breton, 1990; 1994). Surge então, 

o conceito de Imagem Corporal como sendo uma construção multifacetada, avaliada 

subjectivamente e influenciada por indicadores a nível físico, por informações 

provenientes de outras pessoas e pelo estatuto socioeconómico (Tucker, 1985; Fisher, 

1986; Levinson et al., 1986). 

Shilder foi um dos primeiros investigadores a sugerir a sua definição. Na sua obra 

fundamental The Image and Appearence of the Human Body, cuja primeira edição data de 

1935, o autor estuda a formação da imagem que cada um tem de si próprio, analisando-a, 
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não apenas no contexto orgânico mas também numa perspectiva psicanalítica e 

sociológica. A obra é dividida em três partes: As Bases Fisiológicas da Imagem Corporal, 

A Estrutura Libidinal da Imagem Corporal e A Sociologia da Imagem Corporal. Segundo 

Shilder (1980), a imagem corporal é o desenho que na nossa mente formamos do nosso 

próprio corpo ou a forma como o vemos. Nesta definição, o autor inclui elementos 

conscientes e inconscientes, todas as variedades de sensações corporais e uma percepção 

de unidade do corpo. E acrescenta que a imagem corporal é “um processo de 

desenvolvimento activo contínuo, que se estrutura permanentemente, que se destrói e se 

reestrutura através da inter-relação entre os aspectos fisiológicos, sociológicos e 

psicológicos do comportamento humano” (Shilder, 1980:94).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1 – Imagem Corporal (Castelo-Branco, 1997) 

 

Bennett (1960) foi um dos poucos teóricos que tentou definir operacionalmente 

imagem corporal, concebendo-a como o conjunto de fenómenos referidos por um 

indivíduo quando solicitado a descrever o seu próprio corpo, a responder sobre ele num 

questionário ou a desenhá-lo.  
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Segundo Jurand (1953, citado por Tucker, 1981), a imagem corporal corresponde 

ao conhecimento e percepção que o indivíduo tem da estrutura, aparência, capacidades e 

limitações do seu corpo. 

A abordagem fenomenológica de Merleau-Ponty (1993) considera o corpo inserido 

numa vivência que é, ao mesmo tempo, espacial, espaço envolvente, e temporal, 

determinada pelas aquisições vivenciais levadas a cabo pelo sujeito. Este autor considera 

que o conceito propriamente dito de imagem corporal evoluiu em três estádios: 

No 1º estádio a imagem corporal foi considerada como somatório das sensações 

corporais.  

No 2º estádio foi definida como a relação entre as várias partes corporais e as 

sensações.  

No 3º estádio foi considerada superior ao somatório das partes corporais. 

Para Alvim (1962), a imagem corporal é a ideia percebida e imaginada que cada 

pessoa faz da sua própria estrutura pessoal. Esta imagem compreende não só a aparência 

do corpo, tal como cada um a percepciona, mas também dos elementos de representação e 

pensamentos respeitantes a funções corporais. 

Wapner e Werner (1965, citados em Oliveira, 1996) substituem imagem corporal 

pelo termo corpo-percebido e caracterizam-no como uma entidade dinâmica que é 

modificada em função de alterações nos aspectos fisiológicos, sociais e psicológicos. 

Ajuriaguerra (1970) define a imagem corporal numa perspectiva neurofisiológica 

ou seja, como o resultado da tomada de consciência do corpo na sua totalidade e 

respectivas partes, através da forma como ele (corpo) é sentido e experimentado. 

Shontz (1974, citado em Fisher, 1986) descreve serem sete as funções 

desempenhadas pela imagem corporal: registo sensorial, instrumento para a acção, fonte de 

actividade, estímulo para o self, estímulo para os outros, mundo privado e instrumento 

expressivo. 

Collins (1981) considera a imagem corporal como uma representação mental ou 

uma constelação de representações do próprio corpo que se altera, gradualmente, ao longo 

da vida, à medida que o corpo se desenvolve e se modifica. A precisão da imagem depende 

da medida de ajustamento entre a realidade e o ritmo de mudança corporal. Admite ainda 

que a imagem corporal é uma idealização multidimensional que engloba percepções, 

pensamentos, sentimentos e atitudes acerca do corpo.  
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Williams (1983, citado em Pina de Morais, 1996), nos seus estudos sobre 

autoconceito físico, refere que este constructo compreende o esquema corporal 

(sensoriomotor), o conhecimento corporal (perceptivo-motor e conceptual/ cognitivo) e a 

imagem corporal (cognitiva). Considera ainda que o esquema corporal é inato e flexível e 

que o conhecimento corporal compreende duas dimensões: 

. Dimensão interna – atenção visual, relações espaciais, dominância lateral e 

identificação das partes do corpo  

. Dimensão externa – imitação e orientação espacial. Relativamente à imagem 

corporal o autor associa-a à estrutura e às dimensões do corpo, ligada à performance.  

Vaz Serra (1986; 2001) e Pereira (1991; 1996) caracterizam a imagem corporal 

como a representação mental que o indivíduo elabora do seu corpo resultante dos 

julgamentos, atitudes e sentimentos face a experiências actuais e anteriores. Inserida numa 

perspectiva dinâmica, a imagem corporal modifica-se permanentemente através da inter-

relação com o mundo envolvente (Tucker, 1985; Fisher, 1986; Levinson et al., 1986). 

Horowitz (1983) refere que a imagem corporal é uma idealização hipotética de 

imagens, geralmente inconscientes, em constante relação transacional com percepções, 

emoções, impulsos, pensamentos e acções e com a memória de cada um. 

Para Dolto (1984), o esquema corporal é idêntico para todos os indivíduos da 

espécie humana (da mesma idade e do mesmo meio geográfico), mas a imagem do corpo é 

própria de cada um e está ligada ao indivíduo e à sua história. O esquema corporal é uma 

espécie de representação cartográfica do corpo, “uma realidade de facto” e a imagem do 

corpo “a síntese viva das nossas experiências emocionais” (idem:18).  

De configuração complexa, Dolto (1984:50-57) distingue, na imagem do corpo, três 

aspectos dinâmicos: 

- Uma imagem de base (aquilo que permite à criança sentir-se numa ‘mesmidade de 

ser’ e que se vai modificando de um estádio para o outro; 

- Uma imagem funcional, que visa a satisfação do seu desejo; 

- Uma imagem erógena, lugar onde se focaliza prazer ou desprazer erótico na 

relação com o outro.  

Pope et al. (1988) referem que sendo o esquema do corpo a imagem 

multidimensional que todos temos de nós mesmos, podemos designá-lo de imagem 

corporal. A sua estrutura, no sentido puramente fisiológico, baseia-se, em grande escala, 
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em processos que permanecem no background da consciência. É aí que uma construção 

activa da imagem corporal se dá, embora parte dessa construção esteja certamente fora do 

campo da consciência sendo, simultaneamente, representada por processos psíquicos, 

conscientes e inconscientes. 

Segundo Bruchon-Scweitzer (1987; 1990), esquema e imagem corporal, podem 

agrupar-se em duas categorias: 

Uma categoria – referente às aproximações neurológicas, psiquiátricas ou genéticas 

que definem a imagem corporal como um processo integrador das diversas partes do corpo, 

sujeito às várias competências e aquisições (identificar, nomear, localizar correctamente as 

diversas partes do corpo). 

Outra categoria – relacionada com as teorias de orientação clínica, psicanalítica, 

psicossociológica e psicogenética, que evocam mais a configuração global do corpo, 

formando as representações, percepções, sentimentos ou atitudes que o indivíduo vai 

elaborando ao longo da vida.  

Segundo Le Boulch (1987:192) o conceito de imagem do corpo expressa “a 

intuição que tenho do meu corpo em relação com o espaço dos objectos e das pessoas”.  

Num estudo recente, Bruchon-Scweitzer (1990) põe em evidência quatro factores 

da imagem do corpo, cuja evolução depende do sexo e da personalidade: 

- Acessibilidade/fechamento, referente às atitudes de receptividade ou não perante 

as experiências corporais de ordem sensorial, sensual ou estética; 

- Satisfação/insatisfação, relacionado com o prazer ou desprazer resultante das 

percepções; 

- Corpo activo/corpo passivo, referente às propriedades energéticas (energia, saúde, 

audácia, resistência); 

- Corpo sereno/corpo tenso, onde o calmo, sereno e cheio se opõem ao nervoso, 

inquieto e vazio. Para Bruchon-Scweitzer (1990:173-174) a imagem do corpo abarca “o 

conjunto de representações, sentimentos, atitudes que o indivíduo elaborou acerca do seu 

corpo ao longo da existência, através de experiências sensoriais e cognitivas, mas também 

afectivas e sociais”.  

Segundo Fowler (1986; 1989) a imagem corporal é uma experiência personalizada 

que compreende a componente perceptiva e subjectiva, reportando-se a primeira ao 

desenho mental que cada indivíduo faz do seu corpo, resultado das percepções conscientes 
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e inconscientes e, a segunda aos sentimentos, juízos e atitudes relativos ao corpo e às 

várias partes corporais. 

Fisher (1986) refere que para além da ideia multifacetada da imagem corporal, a 

experiência corporal depende da percepção e da atitude em relação aos seguintes aspectos: 

aparência, tamanho corporal, posição espacial do corpo, fronteiras corporais, competência 

corporal e aspectos relacionados com os papéis masculino e feminino, executados pelo 

corpo. Também os diferentes estados de humor podem afectar a avaliação que fazemos em 

cada momento da nossa imagem corporal (Cash & Pruzinsky, 1990). Quando estamos bem 

dispostos, segundo Freedman (1984), podemos fazer uma avaliação mais positiva acerca 

do nosso aspecto físico do que quando estamos de mau humor.  

Fallon (Cash & Pruzinsky, 1990) considera que a imagem corporal se vai 

modificando permanentemente, não só através da inter-relação com o mundo envolvente 

mas também de acordo com o desenvolvimento biológico e as vivências de cada um. 

  Para Vasconcelos (1995), a imagem corporal é como que uma construção dinâmica 

que evolui ao longo da vida, em função da experiência pessoal e da intervenção de variadas 

experiências anteriores, onde intervêm não só sentimentos mas também as nossas respostas 

aos valores, atitudes, modelos e opiniões. A mesma autora considera que a satisfação com 

a imagem corporal é uma das variáveis moderadoras mais importantes que harmonizam as 

relações entre as realidades externas mais ou menos objectivas (corpo real, avaliado por 

instrumentos objectivos ou pelos outros) e as realidades internas, subjectivas (percepção de 

si) (idem). 

Num breve resumo, referimos que a imagem corporal é uma construção 

multifacetada e dinâmica, avaliada subjectivamente e influenciada por indicadores ao nível 

físico, por informações provenientes de outras pessoas e pelo estatuto socioeconómico e 

cultural sendo o seu processo de desenvolvimento activo e contínuo, que se estrutura e 

reestrutura permanentemente através da inter-relação entre os aspectos fisiológicos, 

sociológicos e psicológicos do comportamento humano.  

 

1.2. O CORPO E O DESENVOLVIMENTO 

A noção de corpo é essencial para a consolidação da identidade do indivíduo. 

Qualquer pessoa se sente inextrincavelmente ligada ao seu corpo. Assente neste 

ancoradouro que é o corpo, está todo o desenvolvimento humano. 



O Corpo e a Docência 

29 

 

A criança, quando nasce, transporta consigo um conjunto de possibilidades: umas, 

de origem genética, as legadas pela espécie e outras, resultantes da hereditariedade.  

Todo o desenvolvimento enraíza num poder universal inato que é caracterizado por 

uma dupla fonte de energia: 

- Um sistema inato de motivação que permite a vida e a sobrevivência do 

organismo ou seja a tendência actualizante do organismo, e um sistema inato de controlo, a 

capacidade de auto-regulação (Wallon, 1966). 

Graças à dupla base organísmica (sistema inato de motivação e sistema inato de 

controlo), medula do processo dialético, em que a relação humana pode desenvolver ou 

inibir o desenvolvimento (Rogers, 1972), a criança vai fazendo a sua experiência do Eu. 

Esta dupla fonte de energia permite, a cada indivíduo, o poder de se dirigir por si próprio 

ou seja escolher o que é melhor para si enquanto organismo mas também, enquanto pessoa, 

em interface com a realidade do mundo envolvente, num clima relacional, com base na 

compreensão, aceitação e valorização dos seus recursos internos.  

Segundo Vasconcelos (1995) é provável que a criança ainda antes do nascimento 

comece a adquirir consciência do seu próprio corpo, das suas partes, das suas capacidades 

de movimento e da sua relação com o meio. É, no entanto certo de que, a partir do 

nascimento, a criança vai, efectivamente, construindo conhecimentos, valores e afectos a 

partir das suas experiências com o mundo, tendo as acções motoras um papel importante e 

fundamental no acesso ao conhecimento (idem).  

A motricidade é considerada como a linguagem que nos aproxima da comunicação 

e da expressão. O movimento é o meio, pelo qual o indivíduo comunica e transforma o 

mundo que o rodeia. Até à aquisição da linguagem, o movimento é uma característica 

existencial da criança e a resposta aos seus estados emocionais. O movimento torna-se 

assim a primeira estrutura de relação com o meio, com os objectos e com os outros, de 

onde se edificará a inteligência e a primeira forma de expressão emocional e de 

comportamento. É pelo movimento que a criança exprime as suas necessidades (Fonseca & 

Mendes, 1988).  

Para Sérgio (1987:30) “a motricidade não é um fenómeno isolado, mas uma relação 

e expressão do ser humano total”. 

Numa breve resenha sobre o desenvolvimento e a motricidade referimos, entre 

outros, Piaget (1982) que salienta que a motricidade intervém, em diferentes níveis, no 
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desenvolvimento das funções cognitivas e que todos os mecanismos do conhecimento 

repousam na motricidade. Uma vez que o ser humano está em constante evolução, Fonseca 

(1984) considera que a motricidade compreende todas as mudanças pelas quais o sujeito 

vai passar, desde a concepção até à morte e afirma que “durante este período surgem 

processos evolutivos, maturacionais e hierarquizados, quer num plano biológico quer num 

plano social” (idem:7). Segundo o mesmo autor a motricidade não é imediata nem é pré-

programada, pelo que a criança é levada à acção por outros, antes de se auto-comover e 

auto-mexer, daí a raiz exógena e a origem social da motricidade humana.  

Wallon (1966) destaca o papel que os comportamentos motores têm na evolução 

psicológica do ser humano, defendendo que a motricidade desempenha um papel 

importante na elaboração das funções psicológicas dos primeiros anos de vida, 

acompanhando e sustentando depois os processos mentais. Este autor enfatiza a relação do 

aspecto tónico do movimento com o desenvolvimento cognitivo, em que o tónus seria o 

fundamento da emoção e da afectividade. Assim, inteligência e afectividade desenvolvem-

se par a par. O aspecto tónico tem um papel fundamental no desenvolvimento da criança: 

põe em relação a motricidade, a percepção e o conhecimento, interliga motricidade e 

inteligência e está relacionado, tanto com as atitudes e posturas perceptivas como com as 

motoras.  

Para Gessel (1979) o que determina os comportamentos motores e psicológicos são 

as transformações que se vêem no desenvolvimento, que se devem às predisposições do 

organismo e ao desenvolvimento espontâneo dos sistemas neural, muscular e hormonal, 

correspondendo o desenvolvimento a uma espiral ascendente, que contém equilíbrios e 

desequilíbrios sucessivos.  

Também os gestos são uma modelação tónica de reacção ao meio envolvente.  

A actividade da criança começa por ser elementar e caracterizada por um conjunto 

de gestos sincréticos sem qualquer significado ou objectivo. Os primeiros gestos úteis são 

os de expressão, desenvolvidos na criança para tomar os objectos que são indispensáveis 

ao seu bem-estar. A esta expressão motora encontra-se ligado o mundo afectivo. Com os 

sentidos, a criança aprende a conhecer o que a rodeia. Brinca, tocando nos outros, nos 

objectos, pelo que a noção do corpo, resultado da experiência corporal, reorganiza-se 

permanentemente. O reconhecimento consciente, em determinados momentos, do conjunto 

de estruturas que subentendem a acção, é a imagem do corpo (Vayer & Roncin, 2000). 
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Para estes autores os primeiros contactos da criança com o mundo envolvente estão 

profundamente imbuídos de um significado afectivo que vão ganhando, sucessivamente, 

através da aquisição da posição erguida, que liberta os braços, seguida da marcha, que a 

introduz no espaço, um significado de conhecimento (idem).  

Hermant (1988) refere que a criança, desde o nascimento, vive através do seu 

próprio corpo mas que o recém-nascido não tem condições para “ver o seu corpo”. A sua 

dependência total do meio e mais particularmente da mãe exprime-se através de fenómenos 

e necessidades corporais. No decorrer dos primeiros meses de vida, não só “não existe uma 

vivência psíquica da experiência corporal como também o esquema corporal está 

fragmentado pela aprendizagem gradual das funções, começando a constituir-se” 

(idem:183). A descoberta faz-se através da exploração corporal com a implicação gradual 

dos órgãos dos sentidos. A exploração faz-se através do uso das mãos. É graças a essa 

exploração (manipulação) e à aprendizagem, que certas partes do corpo respondem às 

necessidades biológicas surgindo, lentamente, aquilo que Shilder (1980) define como vida 

emotiva.  

Para Hermant (1988) as informações fundamentais na criança são-lhe fornecidas 

pela exploração do corpo materno, pelas suas primeiras sensações visuais, olfactivas e 

tácteis em interligação com o desenvolvimento psicomotor, pela maturação do sistema 

nervoso e devido à riqueza ou não das estimulações que lhe são propostas, cuidados que 

lhe são dispensados e qualidade afectiva. Acrescenta ainda o mesmo autor, que é desde o 

nascimento que se criam, armazenam, registam e se diferenciam vivências corporais, que 

já são memórias, começando a constituir-se o esquema corporal e os vectores de abertura 

para o mundo e relação com este. Os primeiros sinais, como o reconhecimento da mãe, o 

primeiro sorriso, o erguer-se, o andar, marcam uma etapa. A aquisição da lateralidade, a 

adaptação ao tempo e ao espaço representam as bases da constituição do esquema corporal 

que asseguram e permitem ao sujeito assumir realmente o seu corpo, a sua autonomia.  

A importância das primeiras comunicações, a par com a influência do meio, marca, 

de forma indelével, o desenvolvimento e a organização das posteriores informações. A 

influência do meio contribui para definir, na linguagem verbal, os elementos corporais e as 

orientações da acção, fornecendo conceitos sobre a experiência corporal e, em simultâneo, 

valorizando socialmente determinadas partes do corpo e determinados modos de 

interacção. O envolvimento na acção só se verifica em função da estrutura de 
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comunicação, no seio da qual ela se manifesta, e da disponibilidade da criança, 

disponibilidade que pode ser considerada como a expressão psicológica da atitude mental, 

que subentende a intenção e a da atitude corporal, que subentende a acção. Esta 

disponibilidade geral da criança está ligada à organização da função tónica que intervém na 

regulação da actividade postural e na regulação das comunicações com o outro. Através da 

mímica, dos gestos, da atitude, dos movimentos isolados e das sequências combinadas de 

movimentos, ela exprime o seu modo de ser, a consciência de si mesmo, o seu estado de 

espírito, a sua inteligência, o seu estado de vigília, a sua orientação. Se as condições que 

conduzem a criança a agir forem positivas, a criança envolver-se-á activamente na 

comunicação com o mundo, assumindo-se e esforçando-se por ajustar as suas acções a essa 

realidade, utilizando para isso múltiplas linguagens. Mas, se as condições forem adversas, 

o efeito pode ser inibidor de desenvolvimento (Vayer & Roncin, 2000).  

É neste mundo da comunicação que a linguagem se desenvolve e emerge, 

indissociável do contexto relacional e da maturação neurobiológica. A função da 

linguagem é a expressão material das emoções e subjectividades que resultam de várias 

relações e reacções intra-psíquicas. É a emoção, que através dos conflitos dialécticos, liga e 

relaciona o movimento e a consciência (Wallon, 1966). As emoções (risos, choro, lalações, 

movimentos sincréticos e descontrolados, etc.) são os «primeiros sistemas de relação». É 

por intermédio dos primeiros sistemas de relação que a criança se organiza na sensibilidade 

e na motricidade.   

Para Tavares e Alarcão (1985), a linguagem é a faculdade que o sujeito possui para 

elaborar sistemas de sinais distintos, pelo que podemos considerar que o ser humano 

dispõe de um conjunto de linguagens diferenciadas que utiliza para comunicar com os seus 

semelhantes.  

Vayer e Roncin (2000) referem que a nossa primeira linguagem é a linguagem do 

corpo, cujo significado é não só afectivo (o das atitudes e o do contacto) mas também 

semântico (o da acção corporal), acrescentando que é a partir da linguagem do corpo, base 

de todas as nossas comunicações, que vão emergindo, sucessivamente, na criança, novas 

interacções pessoais e sociais que se vão exprimindo através de habilidades cada vez mais 

operacionais. Para melhor compreensão recorremos à ilustração desenvolvida por Morris 

(1972, citado em Vayer & Roncin, 2000), autor que pôs em evidência que o contacto com 

o corpo evolui, nas suas formas e nas suas modalidades, com o desenvolvimento ao longo 
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da vida mas que a sua significação, permanece inalterável ou seja: a exigência e a procura 

da segurança (Figura 2). 

  
Figura 2 

Noção de unidade funcional do ser (expressão e intercâmbios com o meio envolvente) 
(Morris, 1972, apresentada por Vayer e Roncin, 2000:110) 

 

Pope et al. (1988) consideram que a tarefa da criança é a de aprender a reconhecer-

se, a distinguir as suas próprias actividades motoras, bem como aquilo que é o mundo 
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exterior e a ganhar controlo sobre o seu corpo, de forma a poder dirigir as suas próprias 

actividades. 

Ao contrário do esquema corporal, que é igual para todos os indivíduos da espécie 

humana, a imagem corporal é individual, uma vez que está relacionada com as 

experiências emocionais de cada um (Dolto, 1984; Cash & Pruzinsky, 1990). 

Piaget (1973; 1975) refere que a criança começa a desenvolver, nos primeiros anos 

de vida, a sua imagem corporal através da percepção das várias zonas corporais e da 

organização do corpo. Utilizando através da descoberta e da experimentação das diferentes 

partes do corpo, a criança vai organizando a sua percepção. O movimento e a visão são 

factores determinantes neste processo.  

Segundo Alvim (1962), a imagem corporal forma-se desde cedo e contém a soma 

de todas as percepções, representações e qualidades de objectos animados e inanimados. 

Kreitler e Kreitler (1988) referem que o primeiro estádio de desenvolvimento da 

imagem corporal ocorre antes dos quatro anos de idade. Nesta fase as crianças já possuem 

imagens distintas dos vários órgãos do corpo e agrupam-nos por regiões. Entre os seis e 

dez anos, começam a fazer julgamentos precisos sobre a sua estrutura corporal e a 

manifestar descontentamento quando esta se afasta do seu padrão físico preferido, a 

mesomorfia.  

Lutter et al. (1990) consideram que é entre os quatro e os seis anos, que as crianças 

distinguem a imagem corporal da imagem facial. Os agentes de socialização, 

nomeadamente os pais, os amigos e os mass media têm nesta fase uma importância 

determinante na formação da imagem corporal e na avaliação que a criança aprende a fazer 

sobre a aparência dos outros. Há estudos comprovativos de que nesta fase (dos quatro aos 

seis anos) as crianças preferem crianças magras, preferências que vão influir na auto-

estima (Vasconcelos, 1995). 

À medida que cresce, a criança vai construindo valores, conhecimentos, 

competências e afectos. No dizer de Fast (2001:75) aprende também “a levantar barreiras, 

consciencializa-se das necessidades territoriais próprias e descobre que o pôr a máscara 

pode evitar que a magoem. Convence-se de que aquilo que perde em expressão, adquire 

como forma de protecção levando-a, à medida que vai crescendo, à utilização sucessiva de 

máscaras que a endurecem e oprimem. Máscaras que se transformam de “escudos 

protectores a instrumentos de invalidez”, instrumentos limitativos que, se por um lado 
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parece que a ajudam a preservar a sua privacidade, evitando relacionamentos indesejáveis, 

impedem-na por outro, ao relacionamento com pessoas desejáveis (idem). No dizer de 

Schutz (1967; 1998), ao imobilizar-se mentalmente, o adulto imobiliza-se também 

fisicamente, exteriorizando expressões que descrevem, em linguagem corporal, estados 

comportamentais e emocionais, tais como, ombros descaídos, olhar em frente, lábios 

rígidos, não sorrir, olhos fixos, encolher de ombros, levantar o queixo, etc. Também Vayer 

e Roncin (2000) referem que as emoções conferem ao corpo posições determinadas, 

fazendo com que a posição e expressão se cristalizem. Por outro lado, os mesmos autores 

consideram que a posição também impele sentimentos ou seja, se exibir um sorriso 

permanente, a personalidade será afectada de modo a que também se sorria mentalmente.  

Para Alvim (1962), no momento da puberdade, a imagem corporal recebe os 

últimos elementos integrativos, uma vez que o aparecimento dos caracteres sexuais 

secundários e a transformação dos primários provoca a necessidade de recompor a imagem 

corporal. 

Enquanto as bases da imagem corporal são fundamentalmente estabelecidas durante 

a infância, as alterações na estrutura anatómica e fisiológica do corpo e as suas 

consequentes implicações emocionais verificam-se durante a puberdade e na adolescência 

(Vasconcelos, 1995). Para esta autora, as modificações corporais mais importantes, 

relacionadas com o processo da maturação pubertária, implicam que se produza, 

concomitantemente, uma evolução da imagem do corpo. Contudo, a resistência à mudança, 

a incapacidade relativa em elaborar uma nova imagem de si e a dificuldade em se adaptar a 

uma morfologia diferente, podem implicar um sentimento insuportável de inadequação 

entre o corpo imaginário (ideal) e o corpo real. São vários os estudos que comprovam que, 

mesmo antes da puberdade, as pré-adolescentes se tornam mais preocupadas do que os 

rapazes com a sua aparência associada às alterações corporais e às pressões culturais 

relativas à figura corporal, idealizada pelas normas de beleza da sociedade (Jourard & 

Secord, 1955; Freedman, 1984; Cash & Green, 1986; Richards et al., 1990; Paxton et al., 

1991). Múltipls investigações revelam também que, na adolescência, as experiências 

desagradáveis que ocorrem nesta fase do desenvolvimento devido à aparência, influenciam 

a forma como os adolescentes pensam e se sentem acerca de si próprios e podem 

influenciar experiências corporais posteriores, mesmo após o desaparecimento das causas 

iniciais (Cash & Pruzinsky, 1990; Cash & Green, 1986). 
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Vasconcelos (1995) realça a preocupação narcisista do adolescente com a sua 

aparência física e considera que uma certa preocupação narcísica com o Eu corporal parece 

ser necessária para o desenvolvimento de uma imagem corporal. É também nesta fase que 

a imagem corporal sofre mudanças consideráveis, sendo inúmeros os factores: o ritmo, a 

reacção dos outros à aparência do corpo, a natureza das relações familiares, o tipo de 

relacionamento com os amigos e a influência dos estereótipos sociais e culturais em que os 

jovens vivem (Abrantes, 1998). 

A preocupação com o peso e a insatisfação com o próprio corpo são aspectos 

importantes para os adolescentes (Rosenblum & Lewis, 1999; Collin et al, 1988). Araújo 

(1999) pretendeu investigar a satisfação com a imagem corporal, a auto-estima e as 

variáveis morfológicas (antropometria, composição corporal e somatótipo), numa amostra 

constituída por 76 adolescentes do sexo feminino, pré-pubertárias e pós-pubertárias, 

praticantes e não praticantes de ginásticas de academia, com idades compreendidas entre 

os 10 e os 17 anos. Através dos resultados verificou-se que a menarca surgiu associada à 

satisfação com a imagem corporal, estando também associada às pregas de adiposidade 

subcutânea. A actividade física e a menarca surgiram associadas a auto-estima.  

Monteiro (2002), num estudo descritivo e comparativo, pretendeu identificar e 

comparar, em 120 adultos jovens, de ambos os sexos, praticantes de actividades de 

academia, os níveis de aptidão física e autoconceito físico em função da idade e sexo, 

tendo concluído que o sexo feminino apresenta níveis de autoconceito físico inferiores aos 

do sexo masculino e que existe uma diminuição dos níveis de aptidão física ao longo da 

idade. 

Para Vasconcelos (1995), na idade adulta, o desenvolvimento da imagem corporal 

continua mas com tendência para a junção da imagem corporal com a facial numa imagem 

unitária.  

Relativamente à meia-idade são poucos os estudos encontrados sobre as alterações 

corporais e a imagem corporal. Há no entanto autores que fazem algumas observações, 

referindo que a preocupação com as mudanças corporais é um fenómeno universal nesta 

fase (Fallon, 1990; Collins, 1981). No decurso do desenvolvimento da meia-idade há um 

conflito habitual entre o desejo de recusar o processo de envelhecimento e a aceitação da 

perda de um corpo jovem (Lutter et al., 1990). A resolução deste conflito leva a uma 
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remodelação da imagem corporal e a uma avaliação realista do corpo (Cash & Pruzinsky, 

1990).  

Num estudo comparativo com 256 indivíduos adultos, de ambos os sexos, em fase 

de menopausa e de andropausa, Abrantes (1998) procurou estudar a variabilidade da 

satisfação com a imagem corporal e da expressão da auto-estima. Através dos resultados 

verificou que os indivíduos do sexo masculino apresentavam níveis mais elevados de 

satisfação com a imagem corporal do que os indivíduos do sexo feminino e que apenas no 

sexo masculino, a idade cronológica surgiu associada à satisfação com a imagem corporal. 

Verificou também a existência de uma correlação negativa entre a satisfação com a 

imagem corporal e a auto-estima global. 

Estudos efectuados sobre a forma como as pessoas de mais idade encaram o seu 

corpo na globalidade, permitiram a Lutter et al. (1990) constatar que as alterações físicas 

que ocorrem nesta fase afectam a forma das pessoas estarem no mundo e limitam a 

realização de tarefas que, anteriormente, eram realizadas facilmente. A sua não-aceitação 

conduz à insatisfação com a imagem corporal e, em casos extremos, ao isolamento, ao 

stresse, à depressão e ao alcoolismo. 

Alves (1999), no âmbito das representações sociais do corpo envelhecido, 

pretendeu estudar, numa amostra de 20 sujeitos, com uma média de idades de 71 anos, de 

que forma os sujeitos mais velhos se percepcionavam perante o seu corpo envelhecido, 

tendo em conta as concepções estereotipadas associadas à aparência. Perante os resultados, 

concluiu que os mais velhos manifestavam ainda, espírito de iniciativa, projectos quanto ao 

futuro e vontade de mudança, numa atitude reveladora de que o corpo continua a ser 

objecto de valorização e integrador da identidade. Contudo, foi reconhecido pelos sujeitos 

entrevistados, o desejo de esforços que retardem, o mais possível, o envelhecimento 

biológico. 

Grinberg e Grinberg (1998) consideram o self como a totalidade da própria pessoa, 

incluindo também o corpo com todas as suas partes, a estrutura psíquica com todas as suas 

partes, o vínculo com os objectos externos e internos e o sujeito enquanto oposto ao mundo 

dos objectos. Estes autores diferenciam Eu e Self, o primeiro referente à estrutura 

psicanalítica, classicamente descrita por Freud, o segundo quando nos referimos à pessoa 

total. O que se evidencia no self são as múltiplas transformações corporais e de 
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comportamento que ocorrem durante a vida do indivíduo, abarcando uma dimensão 

temporal relativamente às fases mutáveis da infância, adolescência e idade adulta (idem).  

Até há pouco tempo, a maioria dos indivíduos parecia aceitar, sem questionar ou 

pelo menos sem excessiva análise, as suas respectivas identidades. Só as crianças 

pequenas, os adolescentes, os filósofos, os artistas e algumas pessoas doentes, se 

preocupavam com os problemas que a sua identidade lhes colocava. Algo semelhante tem 

acontecido com o corpo e com os próprios órgãos: quando funcionam de forma estável 

parecem não existir (Grinberg & Grinberg, 1988; Castelo-Branco, 2000). 

À medida que crescemos ou envelhecemos, o corpo vai-se modificando e cada um 

de nós vai reformulando a avaliação perceptiva e subjectiva da sua imagem corporal. 

Quando as alterações no corpo e na imagem corporal são graduais, a aceitação em termos 

psicológicos torna-se mais fácil, principalmente, nas alterações da aparência que decorrem 

do envelhecimento (Cash & Pruzinsky, 1990; Alves, 1999). 

 

1.3. O meu CORPO 
Para cada pessoa, um corpo. 

Para cada mente, um corpo.  
 

António Damásio (2000) 

 

Merleau-Ponty (1997) refere que o corpo que observamos ou melhor o corpo que os 

nossos sentidos captam é um objecto físico a que chama coisa entre coisas. No dizer de 

Ribeiro (2003:15) “como objecto físico que realmente é, o meu corpo partilha o espaço 

com outros objectos físicos, incluindo outros corpos humanos; e ocupa uma porção de 

espaço – o lugar corporal – que não pode partilhar e que o acompanha nas suas deslocações 

no espaço comum” a partir do qual, cada um de nós se orienta no espaço que nos rodeia e 

organiza os objectos que o povoam. Este autor distingue no corpo próprio duas estruturas, 

uma que é exterior (física, biológica) e outra que é interior (vivida, fenomenológica).    

Em 1957 Paul Valery considera, nas suas Reflexões Simples sobre o Corpo, que nós 

temos três modos de percepção e de uso do corpo próprio ou seja, a nossa experiência 

subjectiva dá-nos conta não de um mas três corpos:  

- O primeiro é o corpo que se manifesta na relação imediata com o Eu, ou seja o 

corpo que tenho ou o meu corpo.  
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- O segundo é o corpo que se evidencia aos outros na aparência, isto é “o corpo da 

minha fachada pública, que assume a função social” (Ribeiro, 2003:17).  

- O terceiro é o corpo anatomofisiológico do saber médico, o corpo que eu só 

conheço porque foi objecto de estudo. No dizer de Ribeiro há ainda um quarto, “um corpo, 

que assenta na fisicalidade dos três primeiros mas a transcende (…) é o corpo da 

corporeidade (considerado um conceito-chave para Merleau-Ponty, 1993), de cujo 

conhecimento depende a resolução de problemas vitais (…) é um corpo-mistério” que 

resiste ao conhecimento (idem:17). Merleau-Ponty (1993) considera a corporeidade como 

um conceito radicalmente pós-dualista porque nos dá uma ideia nova de corpo e põe em 

causa as oposições fundamentais (cérebro/mente, corpo/alma) que na tradição ocidental 

têm sustentado a própria definição de natureza humana. Para Ribeiro (2003), enquanto 

fenómeno-história a corporeidade tem também uma dimensão sócio-antropológica porque 

“os processos emocionais e cognitivos que condicionam as regulações biológicas básicas 

como a função vegetativa ou a vigilância, dependem em grande medida de representações 

sociais acerca dessas mesmas funções e processos”. Por isso, segundo o mesmo autor, 

“cada sociedade empenha-se em desvendar à sua maneira os mistérios que o corpo encerra, 

seja socorrendo-se do imaginário colectivo, seja construindo um saber científico” e, uma 

vez que há “diferentes imaginários e diferentes paradigmas, dai resulta que o modo como 

cada indivíduo sente o seu corpo e lhe dá um sentido depende, necessariamente, do 

conjunto de elementos culturais que lhe foi dado partilhar” (idem:20).        

O meu corpo é uma síntese de experiências corporais, agradáveis e desagradáveis. 

Este conjunto de experiências diversificadas, cujas prestações estão sujeitas a avaliações 

também diferenciadas, está associado a uma variedade de modalidades de níveis de 

desempenho nas diferentes funções. Bruchon-Schweitzer (1990), ao analisar estas 

diferentes representações do corpo, identificou quatro invariantes funcionais do corpo: 

- A Satisfação corporal, que é a dimensão avaliativa predominante quando alguém 

confronta os desempenhos do seu corpo com as suas necessidades, desejos e expectativas; 

- A Consciência corporal, que é uma variável intermediária entre a pessoa e o seu 

corpo, nos aspectos físicos, fisiológico e estético, e entre a pessoa e os outros, na 

comunicação, nas relações interpessoais, na comparação social. Na acepção de Ribeiro 

(2003:28) “é com base nessa consciência que uma pessoa se sente bem dentro da sua pele 

ou, ao contrário, alimenta um sentimento de inferioridade corporal”.  
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- O Invólucro corporal, atribuição dada ao corpo, pois ele contém (envolve) a 

pessoa. Esta “fronteira do corpo humano separa uma pessoa de um mundo significante e 

facilita-lhe a troca de significações com o seu meio social”. (…)“marca a medida de 

receptividade corporal, isto é da acessibilidade ao contacto de outros corpos enquanto 

experiência agradável” (idem:29). Para este autor podemos distinguir vários invólucros 

corporais, contendo afectos relacionados com as diferentes áreas sensoriais: invólucro 

cutâneo, sonoro, visual, olfactivo.  

- A Identidade sexual, que é a identificação de sexo ou seja a “consciência de um 

corpo sexuado, com a carga de determinações biológicas e de constrangimentos sócio-

culturais inerentes ao ser homem ou ser mulher” (…) “que tem implicações ao nível da 

imagem ideal do corpo e da atenção dispensada às diferentes zonas e funções corporais” 

(ibidem:30). 

Dentre os invariantes funcionais do corpo destacamos a Satisfação corporal, 

definida como o grau de satisfação com o corpo em geral e com suas várias partes e que 

constitui um elemento estabilizador do autoconceito e da auto-estima (Bruchon-

Schweitzer, 1987). Para Ribeiro (2003), a satisfação corporal é uma variável intermediária 

entre fenómenos motivacionais e processos cognitivos e funciona, ao nível psicossocial, 

como elemento regulador de comportamentos ou seja, da qualidade da relação com o corpo 

próprio, depende a capacidade individual de comunicação e de relação com os outros. O 

mesmo autor acrescenta que há níveis de satisfação corporal específicos de cada função e 

que “a avaliação negativa de um pequeno pormenor a que o indivíduo atribui muita 

importância pode originar uma insatisfação corporal difícil de suportar” (idem:26). O 

mesmo autor acrescenta que “os sentimentos de insatisfação corporal, que decorrem da 

avaliação negativa dos desempenhos do corpo próprio, andam sempre associados a alguma 

perturbação afectivo-emocional, sob forma de ansiedade ou mesmo de sintomatologia 

depressiva. Por outro lado, as pessoas que têm tendência a autodepreciar-se apresentam 

muitas vezes disfunções somáticas” (ibidem:27).    

Para Tucker (1985), a satisfação com o corpo, apresenta três factores:  

. Aptidões motoras, aptidão física e saúde; 

. Face e aparência geral;  

. Aspectos relacionados com várias partes do corpo. 
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A avaliação que cada indivíduo faz do seu corpo depende da percepção que tem dos 

seus desempenhos nas suas diferentes funções, tendo em conta os níveis de satisfação ou 

insatisfação daí decorrentes, o que significa que o que ele avalia “não são as qualidades 

reais do corpo (valor objectivo) mas os benefícios pessoais da sua utilização (valor 

subjectivo). A subjectividade desta avaliação é relativa porque a auto-percepção do corpo e 

as expectativas de satisfação corporal são tributárias de representações e valores culturais 

e, reflectem ainda, as reacções do meio envolvente” (Ribeiro, 2003:43). Este autor destaca 

quatro ordens de valores corporais: 

- Bem-estar (corpo organismo) ou seja, as pessoas empenham-se não só em manter 

o corpo vivo e evitar-lhe o sofrimento mas também em assegurar-lhe qualidade de vida; 

- Energia e destreza (corpo instrumento) ou seja, o corpo quer-se dotado de força, 

precisão de movimentos e resistência à fadiga, em função das múltiplas actividades que 

tem de realizar; 

- Prazer (corpo erótico) ou seja, o corpo possui um manancial de experiências 

agradáveis, de que cada um usufrui na medida das suas capacidades, obedecendo a certas 

normas; 

- Aparência (corpo social) ou seja, o corpo é a fachada da pessoa e na vida social é 

muito importante a boa aparência. Os valores corporais são hierarquizados e, na sua 

hierarquia, estão inclusos critérios pessoais em interacção com normas sociais e modelos 

culturais. A avaliação global ou parcial do corpo “determina os sentimentos e atitudes que 

o sujeito tem para com ele: gosta ou não gosta (mais ou menos), do corpo que tem, e vive 

por isso mais ou menos satisfeito, resignado ou angustiado; trata-o bem, embeleza-o ou, ao 

contrário, abandona-o, deixa-o deteriorar-se, estraga-o; apresenta-o aos outros, ou esconde-

o deles”. (…). “Mas é precisamente destas auto-percepcões, eventualmente distorcidas, que 

se constrói a auto-estima, dimensão essencial do sentimento de identidade” (idem:45).  

Na perspectiva de Thinès e Lempereuer (1994), o (meu) corpo é vivido como uma 

unidade psico-física, uma estrutura emocional e cognitiva subjacente a todo o 

comportamento intencional, sendo os mecanismos fisiológicos condições de possibilidade 

dos comportamentos afectivos que se exprimem e extravasam através de diferentes 

expressões e linguagens.      
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1.4. A LINGUAGEM CORPORAL 

O ser humano possui não um mas um conjunto de linguagens, sistemas de sinais 

distintos, correspondentes a ideias que, através de diferentes meios, lhe permitem 

comunicar com os seus pares. Apoiados uns nos outros, simultaneamente complementares 

e diferenciados, fundada na realidade biológica, desenvolvendo-se com a maturação 

neurobiológica e a organização funcional do sistema nervoso, este conjunto de linguagens 

determina a idiossincrasia do homem.  

Nos últimos tempos a linguagem corporal tem sido valorizada não só pela sua 

importância como complemento da linguagem verbal mas também pelo seu relevo na 

comunicação e dinâmica nas relações interpessoais (Tavares, 1993; 1996; Jesus, 1996a; 

1997; Vayer & Roncin, 2000; Ribeiro, 1996; 2003).  

O corpo e a acção corporal permitem trocar informações e ajustar o sujeito ao meio 

envolvente material e ao meio envolvente das pessoas. É neste intercâmbio de sinais, 

correspondente a ideias consoante a realidade do momento, que a palavra se torna no gesto, 

acto individual e voluntário, que cada um de nós utiliza para formular um desejo, um 

pensamento (Castelo-Branco & Pereira, 2001; 2001a).  

Mehrabian (1971) considera que apenas 7% de qualquer mensagem é comunicada 

por palavras, sendo os restantes 93% distribuídos: 38% pela voz (tom, expressão rítmica, 

inflexões, projecção) e 55% pela linguagem não-verbal (postura, gestos, contacto visual, 

movimentos, expressões faciais). Este autor concluiu que a importância das mensagens 

não-verbais é elevada. Para Vayer e Roncin (2000), esta dinâmica (inter)relacional, só 

pode ser entendida, quando integrada no conjunto dos sistemas de intercâmbio, que 

implicam meios diversos ligados ao corpo, e que são perceptíveis pelos sujeitos em 

presença. As expressões faciais, o olhar, o comportamento cinético (atitudes, gestos, o 

calor, os odores, movimentos, o contacto…), meios, por vezes complexos, mas que se 

distinguem em função de dois tipos de informação: 

- Conteúdo semântico ou significado: meios utilizados conscientemente para 

comunicar um estado, uma emoção, um conhecimento; 

- Conteúdo expressivo ou significante: conjunto dos sinais que exprimem o estado 

afectivo e que são, habitualmente, inconscientes. Para que haja comunicação é fundamental 

que a significação das informações seja bem compreendida pelo(s) interlocutor(es).  
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Fast (2001:15) define Linguagem Corporal como “o estudo de todos os 

movimentos do corpo, dos mais deliberados aos completamente inconscientes, daqueles 

que se aplicam exclusivamente numa cultura, àqueles que transpõem todas as barreiras 

culturais”. Para este autor “o cérebro do ser humano está programado para mover para 

cima os cantos da boca quando está feliz, movê-los para baixo quando está triste, de acordo 

com o tipo de emoção vivida” (idem:21), sendo numerosos os gestos e sinais, uns 

deliberados e outros quase deliberados, que traduzem o nosso estado de espírito: erguemos 

as sobrancelhas por incredulidade; esfregamos o nariz por atrapalhação, cruzamos os 

braços para nos protegermos, encolhemos os ombros por indiferença, piscamos os olhos 

por intimidade, tamborilamos os dedos por impaciência, batemos na testa por 

esquecimento.  

De todas as partes do corpo humano, utilizadas para transmitir informações, são os 

olhos que conseguem exprimir as facetas mais subtis. Quase todas as acções e interacções 

entre os seres humanos dependem de mútuas trocas de olhares. O olho, com as suas 

pálpebras e a sua órbita, a sua íris e pupila, assemelha-se a todo um teatro com o seu palco 

de actores (Ortega y Gasset, 1957). A técnica mais importante na utilização dos olhos é a 

forma como se olha ou se fixa. Existe tanta diversidade de olhares que, segundo este autor, 

é quase impossível enunciá-los a todos. Ortega y Gasset acrescenta ainda que o olhar 

revela aquilo que vai na alma da pessoa que o dirige, advertindo contudo que o olhar, só 

por si, não revela toda a mensagem embora transmita um significado. Só no contexto de 

uma situação específica é que o olhar exprime um significado integral.  

Para Fast (2001) o impacto emocional do olhar dá-se devido ao uso que dele se faz 

e à utilização do rosto à sua volta, pelo que o olhar tanto pode exprimir proximidade como 

afastamento, consoante a rapidez ou não com que se olha, o baixar ou não dos olhos, o 

desviar ou olhar insistentemente. A insistência pode significar censura ou reprovação mas, 

em situações incómodas, um olhar rápido logo seguido de um desvio, sem nos determos 

em ninguém, também se revela quando não sabemos para onde olhar. Para este autor à 

medida que a linguagem corporal e a cinesia foram sendo conhecidas, o que começara por 

ser uma curiosidade e um facto observável, transformou-se num facto mensurável: erguer 

as sobrancelhas ou baixar as pálpebras para exprimir emoções, saber qual o ângulo exacto 

do erguer ou baixar são já factos que se podem medir.  
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Scheflen (1964) classifica como pormenores os movimentos, por exemplo, da 

cabeça, pálpebras e mãos. Para este autor, uma posição é uma sequência de vários 

pormenores e aproxima-se muito mais de uma atitude, acrescentando que a função da 

atitude na comunicação é acentuar posturas, pormenores, posições e apresentações. Este 

autor classifica em três grupos, as posições que as pessoas adoptam, quando estão com 

outras: 

1º Grupo – O incluído/não incluído: a forma como os membros do grupo incluem 

ou não inclui outras pessoas;  

2º Grupo – O vis-a-vis (face a face) ou orientação corporal paralela: a forma como 

duas pessoas podem relacionar-se, sentando-se em frente uma da outra ou ao lado uma da 

outra. O mesmo autor refere que a posição face a face ocorre geralmente no contacto 

professor-aluno, médico-doente ou entre pessoas envolvidas. Este posicionamento 

determina uma reacção entre as duas pessoas envolvidas; 

3º Grupo – A congruência/incongruência ou seja a capacidade de intimidade entre 

os membros de um grupo: quando um grupo está em congruência, a posição dos corpos é 

semelhante, geralmente em espelho; quando um membro se inclina, os outros inclinam-se 

também. A posição de congruência indica que todos os membros estão de acordo. Em 

resumo, Scheflen (1964) considera que posição e atitude são indicadores que revelam a 

maneira como as pessoas se relacionam entre si. 

Ao questionar-se sobre a existência de gestos e de expressões corporais universais, 

Fast (2001) menciona Darwin que, baseando-se na sua Teoria da Evolução das Espécies, 

acreditava que as expressões faciais da emoção são idênticas entre os seres humanos, 

independentemente da cultura. Mais tarde Bruner e Taguiri (1954), após 30 anos de 

estudos, consideraram que a maioria das pesquisas efectuadas não indicavam a existência 

de um padrão inato e invariável a acompanhar as emoções. Ekman et al. (1969), para evitar 

o condicionamento imposto pela cultura, realizaram, em sociedades ainda não 

alfabetizadas, pesquisas junto dos povos da Nova Guiné, Bornéu, Estados Unidos, Brasil e 

Japão, cujos resultados apoiavam a antiga teoria de Darwin. Este estudo, efectuado em 

cinco culturas diferentes, mostrava um conjunto-padrão de fotografias que contradiziam a 

teoria de que as expressões faciais da emoção são aprendidas socialmente. Segundo Ekman 

et al. (1969), programas sub-corticais inatos levam determinados evocadores a distinguir 

expressões faciais universais para cada uma das emoções primárias – atenção, alegria, 
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surpresa, medo, ira, angústia, repugnância, vergonha e desprezo. Como conclusão, estes 

autores consideram ter provado que podemos herdar, na nossa constituição genética, certos 

elementos de uma comunicação não-verbal, que exprimem emoções básicas, facilmente 

identificáveis por outros seres humanos, independentemente da sua cultura. Fast (2001), 

não descurando a importância da aprendizagem gestual, concluiu que a nossa linguagem 

não verbal é em parte intuitiva, em parte ensinada e em parte imitada. 

Para Tiriba (1995), o contacto corporal insere-se, frequentemente, na linguagem 

corporal. Também pela pele experimentamos sensações de calor, frio, dor, prazer. A pele é 

a raiz que cobre o corpo inteiro. O corpo, que vive intensamente a pele, é raiz, caule, folha, 

flor e fruto e é inteiro e por isso mesmo ouve, fala, cala, sente sabores e dissabores, mostra 

e revela (idem).   

Fast (2001:61) considera ainda que existem muitos métodos para defender os 

nossos espaços pessoais, a que o autor chama de “afivelar máscaras”, pelo que a expressão 

facial, que muitas vezes apresentamos ao mundo exterior, nem sempre transmite aquilo que 

realmente sentimos. O “disfarce ultrapassa os músculos faciais. O corpo inteiro pode ser 

uma máscara: colocamo-nos direitos, comprimimos o estômago, usamos uma série de 

máscaras faciais” (idem: 63). A maior parte de nós exercita uma disciplina cuidadosa que 

se revela através da expressão e do corpo. Goffman (1961), no seu livro Comportamento 

em Lugares Públicos, declara que uma das provas mais evidentes dessa disciplina é o 

modo como cuidamos da nossa aparência pessoal: as roupas que usamos, os penteados que 

escolhemos, as mensagens que transmitimos, pela linguagem corporal, àqueles que nos 

rodeiam, cujo aspecto está em conformidade com um ideal generalizado. No dia-a-dia 

exigimos que o nosso corpo não revele aquilo que as nossas mentes escondem. Sorrimos 

porque o sorriso é um sinal de humor ou de satisfação ou de boa vontade mas, pode ser 

também um sinal de defesa ou desculpa. Há, contudo, momentos em que nos mostramos 

como somos, pela exaustão ou pelo desespero. Deixamos cair as nossas defesas, 

esquecemo-nos de disciplinar feições, mostramos a nossa essência. Também à medida que 

a idade avança, as máscaras vão caindo, tornando-se mais difícil usá-las e mantê-las 

(idem). 

Jardim (2003) considera que, actualmente, se está a revalorizar o corpo como um 

meio de comunicação, de auto-conhecimento. Como exemplos, o autor refere a linguagem 

corporal, a expressão corporal, as técnicas de educação corporal e o desporto, entre outras. 
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Para este autor o corpo é para o homem o símbolo mais imediato e primário. Tudo o que é 

captado através dos sentidos (tocar, ver, manipular) chega, com maior intensidade, ao 

âmago da pessoa. O som e o tom de voz, sua clareza e ritmicidade, são necessários na 

dinâmica relacional, e revelam-se como materiais expressivos na criação de ambientes 

proactivos de desenvolvimento (idem).  

Vayer e Roncin (2000) põem em relevo as significações afectivas e semânticas da 

linguagem do corpo e da acção, realçando também a noção de unidade funcional do sujeito 

(Quadro1). 

 

 As atitudes, os gestos, o contacto 

(significação afectiva) 

A acção, meio de comunicação 

(significação semântica) 

 

Adultos 

mais 

velhos 

 

Jovens 

adultos 

 

A significação afectiva (contacto, 

presença) subentende o conjunto das 

relações sujeito-mundo. 
 

Duas significações complementares: 

- Procura pessoal da segurança. 

- Diálogo com o outro (do outro 

sexo) com as mesmas modalidades 

que na criança. 

 

A linguagem da acção desenvolve-se 

em duas direcções: 

- O trabalho: a acção que modifica a 

matéria, que transforma o meio 

envolvente.  

- As actividades gratuitas exprimindo 

a necessidade fundamental 

(arquétipos individuais e colectivos). 

Puberdade 

Puberdade 

 

 

 

Pré-

puberdade 

Novo período ambíguo. 

O adolescente recusa o contacto com 

os pais (crise de originalidade 

juvenil). 
 

Simultaneamente, procura a presença 

do outro, do outro sexo (nova 

significação de contacto). 

A linguagem da acção desenvolve-se 

essencialmente através de modelos 

socializados (influência dos sistemas). 
 

 

Expressão da necessidade de acção 

independente e de comunicação: 

grupos, bandos.  

Grande 

infância 

 

A independência relativa ao adulto é 

adquirida.  

A segurança é sobretudo fornecida 

pela presença. 

Recurso ao contacto em certos casos 

particulares  

A linguagem da acção exprime-se 

através de modelos cada vez mais 

socializados (importância dos factores 

de imitação). 

É inibida pela escola, enquanto meio 

fundamental. 
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Média 

infância  

Período ambíguo: 

- Necessidade de segurança e desejo 

de independência em relação ao 

adulto.  

 

A linguagem da acção é o meio 

essencial de comunicação com o 

outro, bem como com a realidade do 

mundo. 

A experiência corporal desenvolve-se 

sob modos cada vez mais dinâmicos. 

   

Pequena 

infância  

A relação tónico-afectiva subentende 

todas as comunicações com o meio 

envolvente.  

 

Experiência de si mesmo, dos 

objectos e dos outros. 

Período 

maternal 

A relação mãe-criança.  

Procura da segurança ligada à 

presença.  

Experiência dos elementos corporais.  

Primeiras relações com o objecto  

 

 

Quadro1   

Significações afectiva e semântica da linguagem do corpo e da acção 
(Vayer & Roncin, 2000) 

 

Para Birdwistell (1952; 1963), o facto mais importante, relativamente à linguagem 

do corpo, é que nenhum movimento é isolado mas sim fazendo parte de um conjunto. 

Todos têm um significado diferente, consoante as diversas situações e culturas. Numa 

tentativa para que a linguagem do corpo se transforme em ciência, este autor construiu um 

sistema de anotação, atribuindo um símbolo para cada um dos principais movimentos 

corporais. Este sistema de anotação permitiria o estudo de cada movimento, o seu 

significado e forma como deveria ser classificado. No entanto, para Fast (2001), assumir 

esta ideia é extremamente difícil e exemplifica que “coçar o nariz” pode significar 

desagrado mas pode também corresponder a “comichão”, residindo aqui a verdadeira 

problemática ou seja saber distinguir os gestos significativos dos que o não são.  

Gestos, sua significação e comunicação, têm na linguagem gestual dos surdos uma 

importância científica reconhecida. A perda da audição e consequente perda da linguagem 

falada tornaram os indivíduos surdos e restante comunidade, mais sensíveis ao mundo dos 

gestos e da comunicação não verbal, dando uma importância e relevo únicos à linguagem 

corporal, fundamental como forma de comunicação. Por conseguinte, a linguagem do 
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corpo constitui-se como meio de comunicação, se percebermos a sua diversidade de 

movimentos e sinais (Scheflen, 1964). 

Relativamente ao género, estudos efectuados por Maccoby e Jacklin (1974) não 

revelaram quaisquer diferenças entre o género feminino e masculino relativamente ao 

comportamento não-verbal. Contudo, estudos mais amplos revelam que o género feminino 

é mais versado neste domínio e apresenta maior facilidade na descodificação do 

comportamento não-verbal (Hall, 1978; 1984). Na acepção do autor, ao visionarem 

diferentes manifestações de emoções (felicidade, embaraço, medo), as mulheres são, em 

média, superiores aos homens na descodificação, especialmente nas expressões faciais. 

Nas interacções sociais as mulheres riem mais e utilizam mais o contacto ocular do que os 

homens, enquanto estes requerem maior espaço pessoal e são mais expansivos nos seus 

movimentos e posturas corporais (idem).  

A tendência para o sexo feminino ser melhor do que o masculino na descodificação 

dos comportamentos não-verbais tem sido explicada por alguns autores que consideram 

que as mulheres têm uma sensibilidade programada geneticamente para as informações 

não-verbais (Henley, 1977; Hall, 1978; 1984). A função maternal e as experiências com os 

seus filhos-bebés, levam-nas a desenvolver mais habilidades para melhor percepcionarem 

as mensagens que lhes são transmitidas pelos seus filhos (idem).  

Lowen (1979), tendo como suporte científico os múltiplos estudos que efectuou 

sobre a linguagem do corpo, concluiu que se a linguagem do corpo é um indicador da 

maneira de ser e da personalidade de cada um, devem existir meios que nos levem a mudar 

a nossa linguagem corporal, através da aquisição de novas aptidões que nos facilitem a 

aproximação com os outros e o bem-estar na vida. 

Resumidamente, podemos referir que os movimentos da linguagem corporal podem 

conter um significado mas, para atribuirmos um significado aos sinais do corpo, temos que 

o fazer cautelosamente, não podendo os mesmos serem interpretados por si só mas 

inseridos num determinado contexto social e cultural e em congruência com os aspectos 

personológicos de cada um.  

A linguagem corporal, presente ao longo da vida do indivíduo, subsiste por ela 

própria, como veículo impar da comunicação ou como um complemento e reforço de 

outras linguagens, sendo por isso uma âncora vital na busca da auto-realização do Ser 

Pessoa.   
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1.5. LINGUAGENS DO CORPO NA ARTE  

 

O Homem é ele próprio uma obra de arte e 

um criador de arte. A arte vem do seu 

próprio fundo. 
                                          Tavares (1996) 

Todas as artes têm uma componente de 

acção, pois é a acção que produz a obra.
 

Valéry (1978) 

 

 

Da garatuja, primeira expressão pictórica, a outras mais elaboradas, o corpo é um 

tema sempre presente nas representações do homem. Sendo uma das expressões do ser 

humano, pela arte transmitimos imagens que traduzem representações sociais e culturais, 

relacionadas com ideias e vivências do indivíduo. Também pela arte, comunicamos 

diferentes estados de ser e de estar. Através do corpo materializa-se a obra mas, em 

simultâneo, é também ele (corpo), de uma forma explícita ou implícita, objecto na arte.     

 

Desde os tempos mais remotos, da Antiguidade Clássica a Ticiano e Rubens e 

destes a Monet, Cézanne, Picasso e Modigliani, que o corpo se constituiu como objecto de 

figuração na arte. No entanto, o modo como foi representado mudou muito ao longo do 

tempo.  

Na Antiguidade Clássica o corpo era visto como elemento de glorificação e de 

interesse do Estado. O corpo do atleta olímpico foi tão valorizado, que prevaleceu como o 

ideal de homem belo e bom (Romero, 1995).  

Foi na Grécia que surgiu a representação da figura humana, em concreto. A forma 

humana era representada em função de cânones. Os cânones aplicados à figura humana 

referiam-se “a um sistema de medidas tal, que se podia deduzir com as dimensões de uma 

parte, as dimensões do total e, com as dimensões do total, podiam conceber-se a menor das 

suas partes” (Oliver, 1971:57). A aproximação da representação à forma do corpo é 

alicerçada na análise do cânone de Policleto, aplicado pelo artista à estátua de Dorífero. 

Esta obra representa admiravelmente a preocupação com a forma do corpo e a relação com 

os seus membros. A palma da mão era a medida comum para as diferentes partes do corpo 

(Francastel, 1963).  

Na Arte Renascentista, denota-se uma preocupação com a redescoberta do corpo. 

Os corpos são representados pela simetria e proporcionalidade. Há uma procura estrita da 
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forma do corpo (Francastel, 1963). De facto a beleza do corpo corresponde a uma 

harmonia de proporções (Pina de Morais, 1996). Tais evidências ficaram patentes nos 

diferentes cânones, todos eles interpretando a figura humana em conceitos de 

proporcionalidade.  

A partir do séc. XVIII e com a procura do ritmo, que nasce do corte brusco com a 

harmonia e proporcionalidade herdadas do renascimento, abandonou-se, definitivamente, a 

procura da forma do corpo. A representação fixada em poses anatómicas tornou-se cada 

vez mais decepcionante. Investe-se assim na série que possibilita captar a sucessão de 

instantes o mais próximos possíveis entre si. Segundo Maia (1989:37) “aliado ao fenómeno 

de busca de um ideal de proporções corporais, um outro fenómeno dirige a atenção de 

diferentes investigadores e artistas: a relação estreita entre estruturas corporais e aspectos 

multifacetados da actividade humana”. 

Também na pintura, a par da dinâmica social e dos conhecimentos acerca do corpo, 

as imagens do corpo mudaram.  

Enquanto no Renascimento os corpos eram representados pela simetria e 

proporcionalidade, dando origem a uma expectativa saciada, esperada (Michelangelo, 

Leonardo Da Vinci, entre outros), na Arte Moderna assistimos a uma representação 

deceptiva, frustradora das expectativas de quem vê. Surge o espaço cubista (um objecto, 

não tem apenas um volume, mas vários), onde a representação do corpo assume planos 

angulares, linhas verticais e horizontais, efeitos geométricos e tubulares, protagonizados 

por Léger, Picasso, Braque, Matisse e também posteriormente por Manet e Cézanne. Na 

Arte Moderna a representação do corpo já não é orientada pela percepção da realidade 

clássica, mas por uma realidade autónoma que emerge da tela. Existe uma flutuação 

contínua que torna a instabilidade sempre presente. Quando algo parece finalmente ganhar 

estabilidade, adquirir uma certa harmonia logo é projectada no quadro uma nova 

referência, destruindo por completo o esforço de apaziguamento entre observador e os 

corpos que vêem na superfície. Na Arte Clássica o espectador estava seguro, porque havia 

uma leitura única. Na Arte Moderna não há convenções de proporcionalidade. Esta arte é o 

modelo do desequilíbrio, da instabilidade da insatisfação, da assimetria (Francastel, 1963).  

Como referência, analisaremos Les Demoiselles d’Avignon.  

Esta obra de Picasso, concluída em 1907, representando um grupo de mulheres 

nuas e disformes, pode ser interpretada como uma acção inovadora de contínua 
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destabilização do espaço pictórico e consequentemente da forma humana. Em Les 

Demoiselles, os corpos vistos simultaneamente de diferentes ângulos, batem de encontro à 

visão surpresa do espectador. De início, parece que estamos perante um estranho grupo de 

corpos a que falta algo para se completarem, mas logo verificamos que tudo lá está. O que 

estes corpos não nos oferecem é o saciar das expectativas com que nos dirigimos a eles, 

decepção, por não encontrarmos na pintura corpos semelhantes aos que vemos fora da 

pintura. Estamos perante a destruição total da forma, a destruição total da anatomia do 

corpo humano. Esta descrição da forma anatómica dos corpos faz com que todas as formas 

não-formas se comecem a assemelhar, corpos semelhantes não a um referencial exterior 

mas a eles próprios, cada vez mais (Grilo, 1987).  

Em suma, se a arte mimética alcançou, de certa maneira, a perfeição da forma 

superficial do corpo, Picasso em contrapartida, combateu a sua objectividade anatómica no 

sentido de apreender o todo que é o corpo, as suas diferentes linguagens e expressões, a 

quantidade da sua forma profunda (Tavares, 1997). Neste continuum, a representação do 

corpo na arte, nomeadamente na pintura, sofreu uma perda gradual no que se refere à 

importância dada à sua estrita forma (perspectiva unidimensional), para uma dinâmica que 

denota um progressivo entendimento no sentido de captar a sua essência e compreensão 

como um todo presente em vida (perspectiva multidimensional).  

Desenhar ou pintar o corpo, na sua máxima perfeição e esplendor ou em distorções 

que o aproximam de algo grotesco, que nos perturba e nos afasta, são sempre 

manifestações de acontecimentos vividos (Francastel, 1963; Scheflen, 1964; Grilo, 1987). 

Do fascínio ou até sedução das obras de Gustav Klimt, à perturbação de Edvard Munch ou 

Egon Shiele, a arte traduz sempre uma multiplicidade de linguagens e percursos e assinala, 

por vezes, clivagens e rupturas como em Andy Warhol. Como exemplo referimos Edvard 

Munch, Oskar Kokoschka, EgonShiele e Frida Kahlo.  

Edvard Munch, nascido em Loten, na Noruega, em 1863, imprimiu, em quase todas 

as suas pinturas, uma estreita relação entre a vida e a obra. A sua infância decorreu num 

ambiente em que o artista definiu como um lugar opressivo e triste. Uma das obras mais 

reveladoras da sua existência é O Grito, onde podemos observar figuras humanas 

deformadas. As linhas do céu, da água e da ponte são contorcidas e sinuosas. Toda essa 

sinuosidade é apresentada com cores fortes, onde a figura humana conduz ao desespero 

que se concentra no grito inquietante (Figura 3).  
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Figura 3 

O Grito de Edvard Munch 

 

Oskar Kokoschka, nascido em Pochlarn, perto de Viena, em 1886, projecta sobre os 

seus personagens a consciência de decadência e doença social. A ideia da doença como 

metáfora, utilizada por outros autores da época, como o romancista Thomas Mann, torna-

se explícita nos retratos de tuberculosos realizados em 1910. Os recursos plásticos, 

colorido restrito, o tratamento expressivo da superfície pictórica com densos empastes, 

riscos e raspagens, sublinham sempre a tensão interior da personagem e concentram-se nas 

mãos, cujos dedos se prolongam e entrelaçam, condensando as energias desencadeadas.    

Egon Shiele, nasceu em Tulln em 1890. Cedo encontrou um forte fundamento 

psicológico para a sua arte, num tipo de mostra sexual apresentado por um voyerismo 

febril. A arte de Schiele é marcada pela morte e ensombrada pela decadência. As suas 

primeiras criações são uma permanente discussão de dilemas existenciais básicos. Em cada 

pintura, Egon investigou o lado mais escondido, funesto e demoníaco da vida. A trémula 

linha que divide a doença e a saúde, o normal e o absurdo, duvidando da aparente calma da 
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figura humana e do seu lado mais sombrio, está bem patente na expressão que o pintor 

entrega à sua criação. Os seus múltiplos desenhos nomeadamente a obra Opor Obstáculos 

a um Artista é um Crime, é Assassinar a Vida no Ovo! (Figura 4), espelha o drama de uma 

visão infeliz: a barba por fazer, os olhos esgazeados, coberto com uma manta e deitado 

sobre a cama da sua cela. 

 

 

 
 

Figura 4  

Opor Obstáculos a um Artista é um Crime, é Assassinar a Vida no Ovo! de Egon Shiele   
 

Frida Kahlo, nascida na Cidade do México em 1907, teve uma vida que se pautou 

por acontecimentos trágicos e que a levaram a abraçar a pintura como forma de poder 

exteriorizar todos os sentimentos que a assolavam. Aos seis anos teve poliomielite o que 

provocou o emagrecimento da sua perna direita. Na juventude escondia as sequelas 

deixadas pela doença usando calças e saias compridas mexicanas. Aos 18 anos sofreu um 

grave acidente que lhe provocou ferimentos na coluna vertebral, de tal modo graves, que os 

médicos questionaram a sua sobreviveria. Passou nove meses na cama de um hospital, 

completamente privada de liberdade e de movimentos corporais. Foi precisamente neste 

período que começou a pintar, como forma de se distrair do sofrimento que a consumia. 
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No auto-retrato Coluna Partida (1944), uma coluna jónica, partida em vários pontos, toma 

o lugar da coluna fracturada de Frida Kahlo. A abertura do tronco, os espinhos e o colete 

ortopédico, a par da paisagem desabitada, tornam-se símbolo do sofrimento e solidão da 

artista (Figura 5). Após a saída do hospital, Frida Kahlo dedica todo o seu tempo à pintura, 

afirmando que a sua obsessão seria começar a viver de novo e a pintar a realidade, tal 

como os seus olhos a viam. Quebrando tabus, profundamente arreigados do seu tempo, 

passa a representar nos seus quadros imagens muito pessoais, intimamente relacionadas 

com o corpo e com a sexualidade feminina. 

 
 

 
Figura 5  

Coluna Partida de Frida Kahlo  

 

A relação entre génio e loucura, a união entre signos pictóricos e sintomas 

psiquiátricos têm sido objecto de frequentes reflexões A denúncia de dramas, a captação de 

sentimentos exprimindo estados depressivo ou patológicos, a sugestão de conflito(s) e/ou 

tensões, facilitam o diagnóstico (Scheflen, 1964).  

A aguarela Le Fou, pintada em 1904 por Picasso, em tons de azul, denota, pela sua 

silhueta alongada e quase esquelética, marcada pela bizarria e estranheza dos gestos e do 
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olhar, um sujeito esquizofrénico. A posição das mãos e a expressividade do olhar reflectem 

uma personalidade delirante (Schwenk, 1999). 

Em Van Gogh, a auto-mutilação da orelha, efectuada num estado de grande 

perturbação, provavelmente agravada pelo excesso de álcool, é interpretada como um 

comportamento impulsivo de auto-agressividade (Schwenk, 1999) (Figura 6).  

 

 
 

Figura 6 

Bandaged Ear de Van Gogh 
 

Van Gogh cortou parte de sua orelha em Dezembro de 1888, depois de uma 

discussão com Gauguin, com quem dividia a Casa Amarela, em Arles. Saltitando de 

experiência em experiência, a sua vida tornou-se num doloroso percurso. A sua biografia 

revela comportamentos impulsivos, auto ou hetero-agressivos. Embora refugiando-se, 

durante toda a sua vida, na Fé e em Deus, o seu sofrimento e a sua dor só terminaram com 

o suicídio.  

Tavares (1996), Pereira e Castelo-Branco (2000) consideram que a representação 

do corpo nas narrativas artísticas contribui, pelas suas múltiplas linguagens e expressões, 
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que denotam vivências e representações (de bem ou mal-estar), para o desenvolvimento e 

para a qualidade de vida dos indivíduos. 

 

1.6. AUTOCONCEITO, AUTO-ESTIMA E SATISFAÇÃO CORPORAL 

William James (1890) define Autoconceito como a percepção que cada indivíduo 

tem de si próprio nos vários domínios da existência (físico, intelectual, emocional e social). 

Para este autor o self é tudo aquilo que pode ser chamado de meu ou fazer parte de mim e 

possui uma propriedade reflexiva, uma dualidade do que é Eu (o que é o indivíduo) e do 

que é Mim/Meu (o que pertence ao indivíduo). Enquanto o Eu se refere à percepção sobre 

o que se pensa ou do que se percebe em relação aos aspectos e processos físicos, o 

Meu/Mim é muito mais subjectivo, é mais um fenómeno psicológico. Relativamente à 

multidimensionalidade do autoconceito, William James (1890) considerava serem três as 

dimensões do self: o self-material, o self-social e o self-espiritual. Este modelo inspirou 

muitos pesquisadores do autoconceito, nomeadamente L’Écuyer (1978).  

É de L’Écuyer (1978) o Modelo Integrado, que resulta de uma análise efectuada a 

diferentes modelos do autoconceito, considerando que existem dimensões e subdimensões 

fundamentais do autoconceito, nomeadamente o self-material (self-somático e self-

possessivo), o self-pessoal (imagem e identidade do self), o self-adaptativo (valor e 

actividade do self), o self-social (preocupações e atitudes sociais e referência ao sexo) e o 

self e não self (referência aos outros e opinião dos outros sobre si). L’Écuyer (1978) refere 

que o self-material é a estrutura que compreende todas as referências e divide-se em duas 

categorias, o self-somático e o self-possessivo.  

O self-somático agrupa todas as expressões através das quais o indivíduo faz alusão 

ao seu corpo e divide-se em duas sub-categorias: 

- Trato e aparência física; 

- Condição física, que diz respeito à forma como os indivíduos fazem referência à 

aparência física, estatura, peso e outros aspectos corporais, bem como ao seu estado de 

saúde e sensações corporais. 

O self-possessivo refere-se à forma como o Eu se expande através dos objectos e 

pessoas e relaciona-se com o carácter possessivo afectivo, relativamente a pessoas 

significativas ou a objectos que possui e, subdivide-se em: 

- Posse de objectos; 
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- Posse de pessoas. 

O self-pessoal é a segunda estrutura e diz respeito às características interiorizadas 

ou formuladas pelo indivíduo. Esta estrutura divide-se em:  

- Imagem do self, que compreende uma grande variedade de descrições que 

envolvem diversos aspectos da experiência do self, como aspirações, ideais, vontades, 

desejos, entre outras;  

- Identidade do self, que ultrapassa o nível simplesmente descritivo e aborda mais 

profundamente a existência do indivíduo.  

O self-pessoal possui ainda quatro subcategorias: 

- Papel e status, que se refere aos diversos postos e funções ocupadas ou exercidas 

pela pessoa na escola ou em casa e à pertença a grupos, estruturados ou não, ao meio e à 

profissão;  

- Consistência, que se refere ao sentimento geral de coerência ou incoerência 

interna, continuidade ou descontinuidade, compreensão ou incompreensão do que se passa 

no self;  

- Ideologia, que compreende os enunciados de um tipo de filosofia de vida do 

indivíduo; 

- Identidade abstracta, que abrange referências existenciais vagas. 

A terceira estrutura que diz respeito ao self-adaptativo e que corresponde às 

reacções que o indivíduo tem face às percepções de si mesmo, que podem ser positivas ou 

negativas, divide-se em: 

- Valor do self, que abrange os julgamentos positivos ou negativos, tendo como 

base um sistema de valores pessoais ou impostos; 

- Actividade do self, que indica os diversos modos de acção ou reacção referentes às 

percepções de si mesmo e da realidade cujo objectivo é o de manter, promover e defender 

o self. 

O valor do self subdivide-se em: 

- Competência, que sugere ao indivíduo a impressão de eficácia real e enumeração 

de capacidades e atitudes; 

- Valor pessoal, relacionado com julgamentos de valor positivo ou negativo em 

função de padrões;  

A actividade do self subdivide-se nas seguintes categorias: 
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 - Autonomia, referente ao assumir de responsabilidades perante as mais diversas 

situações;  

- Ambivalência, relativa às hesitações e contradições do sujeito perante à acção; 

- Dependência, referente à forma como o sujeito conta com os outros para a 

resolução de situações para as quais se percepciona incapaz; 

- Estilo de vida, relacionada com as diferentes formas que o sujeito adopta para 

descrever o seu modus vivendi. 

O self-social, a quarta estrutura, é uma dimensão que indica a auto-confiança 

pessoal quando o sujeito interage com os outros e é composta por: 

- Preocupações e atitudes sociais, que explicitam o desejo do indivíduo em 

participar em actividades com os outros, e que se subdivide em três subcategorias:  

- Receptividade aos outros, referente à atitude relacional positiva e proactiva 

perante o outro; 

- Dominação, que diz respeito às situações que o sujeito e o indivíduo dominam ou 

são dominados pelos outros; 

- Altruísmo, dimensão que diz respeitos à entrega aos outros; 

- Referência ao sexo, relacionada com a realidade sexual e que se subdivide em:  

- Referência simples, ligada a noções sobre diferentes questões sexuais; 

- Atracção e experiência sexual, relacionada com a muita ou pouca sensibilidade 

relativa a experiências sexuais mais intensas. 

A quinta estrutura, self e não-self, agrega significados relativos à: 

- Referência aos outros, referente a situações e/ou observações que incidem 

somente sobre o outro; 

- Opinião dos outros sobre si, relacionada com o julgamento dos outros relativo à 

sua pessoa (idem). 

Para Vaz Serra (2001) e Gecas (1982) o autoconceito pode ser definido como o 

conceito que o indivíduo faz de si mesmo como um ser físico, social, espiritual ou moral.  

Vaz Serra (2001) acrescenta que o autoconceito é um constructo muito relevante e 

sem a sua aceitação não teríamos a noção de cinco aspectos importantes: a continuidade; a 

identidade pessoal; a consistência; a coerência e a razão porque o indivíduo inibe ou 

facilita determinados comportamentos. O mesmo autor refere ainda que existem quatro 

factores na génese do autoconceito: 
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- O modo como o seu comportamento é julgado pelas pessoas significativas do 

meio ambiente; 

- O feedback que guarda do seu próprio desempenho; 

- A comparação que faz entre o seu comportamento e o daqueles que considera os 

seus pares sociais; 

- O julgamento que estabelece ao seu próprio comportamento tendo em conta as 

regras estabelecidas por um determinado grupo normativo, de natureza religiosa ou 

política, ao qual se encontra vinculado.  

O aspecto físico, segundo Pereira (1991), é um dos vários factores que influenciam 

o desenvolvimento do autoconceito, constructo fundamental da personalidade. O 

autoconceito e o autoconceito físico desenvolvem-se ao longo da história de cada um num 

processo contínuo de aprendizagem social.  

A Auto-Estima, considerada como a componente avaliativa do autoconceito, refere-

se aos sentimentos sobre o próprio valor (Vaz Serra, 2001). Para este autor, no que respeita 

à auto-estima, costumam ser consideradas duas grandes subdivisões: 

- A auto-estima baseada num sentido de competência, relacionada com o 

desempenho considerado eficaz, os processos de auto-atribuição e de comparação social; 

- A auto-estima baseada na virtude, considerada representativa do valor pessoal em 

função das normas e valores respeitantes ao comportamento pessoal e interpessoal, em 

termos de justiça, reciprocidade e de honra.  

Gecas (1982) considera que a auto-estima tem propriedades motivacionais segundo 

duas facetas diferentes: 

- Uma delas, a da auto-saliência, que procura o crescimento, a expansão, o aumento 

da auto-estima pessoal; 

- A outra, a da auto-manutenção, que tem por objectivo levar o indivíduo a não 

perder o que possui. Estas duas facetas caracterizam-se por estratégias de comportamento 

diferentes. A primeira leva a lutar pelo êxito, a segunda, a desenvolver estratégias que se 

relacionam apenas com o medo do fracasso (Vaz Serra, 2001). Segundo este autor, as 

pessoas com uma auto-estima pobre preferem a segunda em detrimento da primeira.      

A auto-estima foi, durante muitos anos, considerada como um constructo 

unidimensional. O maior progresso, relativamente à teoria da auto-estima, foi a aceitação 

da sua multidimensionalidade ou seja que o indivíduo pode ter percepções avaliativas 
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diferentes dele próprio em diferentes aspectos (relações sociais, rendimento académico, 

aparência física) em diferentes momentos das suas vidas (Vasconcelos, 1995). 

De uma forma geral, os resultados sugerem que os sentimentos relativamente ao 

corpo estão associados ao autoconceito e à auto-estima (Franzoi & Shields, 1984). A 

Satisfação Corporal, definida como o grau de satisfação com o corpo em geral e com suas 

várias partes, constitui um elemento estabilizador do autoconceito e da auto-estima 

(Bruchon-Schweitzer, 1987). No dizer de Ribeiro (2003:27) no “nosso contexto cultural o 

autoconceito e a auto-estima dependem em grande medida dos desempenhos sociais, pois 

que aos êxitos e fracassos nessa área se atribui especial significado”. 

Betz (1986, citado em Batista, 1995) refere a existência de uma associação entre 

satisfação com o corpo e com a imagem corporal e a auto-estima. 

Melnickk e Mookerjee (1991) e Batista e Vasconcelos (1995) apontam para uma 

relação significativa entre a auto-estima e a satisfação com a imagem corporal, influindo 

positivamente na imagem corporal. De realçar que nem sempre o que sentimos sobre o 

nosso corpo está de acordo com o nosso nível de auto-estima. Podemos ter uma boa 

imagem corporal, em termos de precisão e satisfação, e uma baixa auto-estima ou vice-

versa. Isto porque a imagem corporal é apenas um dos factores que contribuem para a auto-

estima (Lutter et al., 1990; Pina de Morais, 1996).   

Lerner et al. (1973) e Thompson (1986) defendem a existência de fortes relações 

entre a imagem corporal e auto-estima, principalmente nas mulheres. 

Mintz e Betz (1986), num estudo efectuado a uma amostra de 135 mulheres e 129 

homens, sobre a satisfação com a imagem corporal e a sua relação com a auto-estima, 

verificaram que as mulheres que indicaram maior insatisfação com o seu corpo, tendiam a 

ver-se mais gordas e a maioria desejava perder peso. Em ambos os sexos as atitudes menos 

positivas face à imagem corporal apareceram relacionados com os níveis mais baixos de 

auto-estima. Contudo, esta relação revelou-se mais forte nas mulheres. Para Newman 

(2000), as mulheres tendem a definir-se (e a ser definidas), nas sociedades ocidentais, mais 

em termos da sua aparência física, do que o género masculino, uma vez que a aparência 

física apresenta-se como um determinante marcante de auto-valorização mais para o 

género feminino do que para o género masculino. De facto a “boa aparência” constitui-se 

como um aspecto de referência para o sucesso pessoal, social e profissional (Price, citado 

por Krauss, 1999), normas culturais de avaliação, de ideal de beleza feminina, que 
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provocam nas mulheres uma sensação permanente de insatisfação em relação a si próprias 

(Newman, 2000).  

Rackley et al. (1988) verificaram a existência de uma forte relação entre auto-

estima e a satisfação com a imagem corporal. Essa relação apresentou-se mais elevada nas 

mulheres entre os 35 e os 55 anos.  

Mais recentemente, Tiggemann (1992, citado em Batista, 1995) encontrou uma 

correlação entre a insatisfação com a imagem corporal e a auto-estima, em mulheres com 

idade superior a 21 anos. 

Wendel e Lester (1988) realizaram um estudo com 32 homens e 27 mulheres, cujo 

objectivo foi o de verificar a associação entre a satisfação com a imagem corporal e auto-

estima, tendo concluído haver essa associação. Também Mahoney (1974), com o mesmo 

objectivo, realizou um estudo com uma amostra de 129 mulheres e 98 homens, 

pertencentes a duas classes sociais diferentes. Os resultados encontrados verificaram essa 

relação. 

Em Portugal, Castelo-Branco (2000) realizou um estudo com 231 professores e 

educadores cujo objectivo foi verificar a relação do corpo e da satisfação com a imagem 

corporal com a auto-estima tendo concluído que existe uma forte relação positiva. 

Para Ribeiro (2003) os sentimentos de insatisfação corporal, que decorrem da 

avaliação negativa dos desempenhos do corpo próprio, andam sempre associados a alguma 

perturbação afectivo-relacional, sob a forma de ansiedade, sintomatologia depressiva e 

disfunções somáticas. Ao sentir-se insatisfeito com as suas realizações, o indivíduo sente-

se incompetente e desenvolve uma baixa auto-estima (Vaz Serra, 1988; 1995), círculo que 

se agiganta a todas as dimensões, nomeadamente à satisfação com o corpo e com a imagem 

corporal.  

Para Faria e Fontaine (1990; 1992) os medos e os receios e as crenças apresentam-

se sob várias formas e intervêm profundamente no desenvolvimento dos indivíduos. 

Muitos desses medos e receios estão associados ao corpo, afectando a imagem corporal dos 

indivíduos bem como a satisfação nos seus desempenhos do quotidiano. Na interpretação 

de Castelo-Branco e Pereira (2001), as exigências de ordem social provocam sentimentos 

de mal-estar que se manifestam na percepção que o indivíduo tem de si próprio, na eficácia 

do seu próprio funcionamento, no conhecimento acerca das suas capacidades e 

competências, na aparência e aceitabilidade, bem como a nível relacional e social. Num 
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estudo recente, efectuado em Portugal por Castelo-Branco (2000), numa amostra 

constituída por um total de 231 docentes, educadores de infância e professores do 1º, 2º e 

3º ciclos, de ambos os sexos (201 do sexo feminino, 30 do sexo masculino), com uma 

idade média de 38,6 anos (DP= 8.50), os resultados revelaram que os professores e 

educadores que evidenciavam menos receios relativos ao corpo tendiam a ter associada 

uma maior satisfação com o corpo e com a imagem corporal, mais alta auto-estima e maior 

bem-estar pessoal e profissional. 

Como podemos constatar, pela maioria dos estudos apresentados, o autoconceito e 

a auto-estima estão associados à satisfação corporal, variável intermediária entre 

fenómenos motivacionais e os processos cognitivos, sendo constructos determinantes na 

consolidação do bem-estar e na qualidade de vida do indivíduo. 

 

1.7. O CORPO NA ESCOLA 

No Oriente, desde há muito, que a ligação corpo-mente é valorizada. Os velhos 

Mestres da Índia e da China diziam que qualquer coisa que se armazenasse na mente ver-

se-ia reproduzida no corpo físico. Esta concepção levou, dado o dualismo corpo/mente que 

tem persistido no Ocidente, a que o Oriente considerasse o homem ocidental como um ser 

com uma cabeça muito grande e um corpo muito pequeno. Se nem sempre isso aconteceu, 

como comprova a história do período pré-helénico e helénico, onde o papel da educação 

sobre o corpo sempre foi considerada fundamental, é notório que a Idade Média marcou o 

esquecimento mais ou menos consciente do elogio corporal em favor do elogio espiritual 

que, desequilibrado, ainda impera em algumas opções educacionais (Figueiredo, 1997).  

Esta dicotomia, corpo/espírito, persegue-nos ao longo da História.   

Também a escola, assente nesta filosofia, valorizou o desenvolvimento científico, 

económico e político da Modernidade, fragmentando o corpo da mente, menosprezando a 

sua comunicabilidade e a sua importância. A definição que ainda consta, na maioria dos 

dicionários da língua portuguesa, nomeadamente no Dicionário da Língua Portuguesa da 

Porto Editora (1990) e na Priberam on line (2005) consideram o corpo como uma porção 

distinta de matéria; parte material dos homens e dos animais; qualquer porção limitada de 

matéria; a parte material de um ser animado; parte do organismo que compreende o tórax 

e o abdómen. 
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Como alterar culturas, ancestralmente enraizadas na secundarização do corpo, pela 

necessidade imperiosa de sermos corpo/mente, uno e indivisível? 

Como dar corpo ao corpo, lugar único de liberdade e confiança, ele que sustenta e 

alimenta, continuamente, cumplicemente, a nossa identidade e percurso(s) de vida? 

Como subverter concepções e práticas educacionais mais centradas no 

desenvolvimento cognitivo, atentas, sobretudo, ao aspecto intelectual do desenvolvimento?  

Os curricula e as rotinas escolares evidenciam ainda hoje que a escola não tem pelo 

corpo o mesmo apreço que tem pela mente, continuando mais centrada em aspectos 

cognitivos do que no desenvolvimento holístico da pessoa. Expressão reveladora da 

influência do paradigma cartesiano é a disciplina de Educação Física, na qual as práticas 

pedagógicas se centram ainda, preferencialmente, no ensino de técnicas desportivas 

predeterminadas através de metodologias directivas (Batista & Vasconcelos, 1995). 

Será fácil alterar os curricula e as rotinas escolares, alienados em relação às mais 

elementares necessidades do corpo?  

Paulatinamente, os ventos parecem de mudança.      

 

1.7.1. O corpo e os comportamentos relacionais e comunicacionais na sala de aula 
Quase todos os problemas, conflitos, erros e incompreensões têm a 

sua génese num problema de comunicação. 
Alessandra & Hunsaker (1993) 

 

A pessoa é indissociável do corpo. É ele que dá visibilidade e expressão ao que 

queremos comunicar e é também com ele que somos capazes de construir imagens e 

transmitir mensagens significantes (Castelo-Branco, 2000; Castelo-Branco et al., 2001 

Castelo-Branco & Pereira, 2001; 2001a; 2006).  

Barnard (1983), Katz (1964) e Katz e Kahn (1978) realçam a importância dos 

comportamentos extra-papel no bom funcionamento das organizações. Estes 

comportamentos são considerados discricionários porque ultrapassam as expectativas de 

papel e os conteúdos funcionais formalmente estabelecidos (idem). Organ (1988:132) 

apelidou-os de CCO (Comportamentos de Cidadania Organizacional) e considera que “os 

comportamentos discricionários, não directa ou explicitamente reconhecidos pelo sistema 

de recompensa formal, promovem o funcionamento eficaz da organização”. Para Rego 

(2003:54) os CCO são “actos que as pessoas executam sem que a isso sejam 
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(tendencialmente) “obrigadas”, sem que deles possam esperar recompensas garantidas, 

mas que podem contribuir para eficácia dos grupos e das organizações”. Partindo deste 

enquadramento, o autor transpôs este conceito para o domínio das organizações escolares 

dando-lhe o nome de Comportamentos de Cidadania Docente (CIDOCE) ou seja 

“comportamentos tendencialmente discricionários (não “obrigatórios”), não directa ou 

explicitamente reconhecidos pelo sistema de recompensa formal e que contribuem para o 

funcionamento eficaz da organização escolar, designadamente no que concerne ao 

desempenho académico dos estudantes” (idem: 55). Posterior aos resultados do estudo, que 

englobou 397 indivíduos portugueses e brasileiros, 187 docentes e 210 alunos, o autor 

define-os como “o conjunto de acções do professor que ajudam a modelar o contexto 

organizacional, social e psicológico em que as tarefas formais se desenrolam” (ibidem:20). 

Os Comportamentos de Cidadania Docente (CIDOCE) abarcam quatro dimensões: 

- Comportamento participativo em que o docente fomenta a participação dos 

alunos, dialoga com eles e ajuda-os a serem parte interveniente no desenvolvimento da 

aula; 

- Orientação prática, em que o docente alerta para o sentido prático das coisas, 

recorrendo a exemplos práticos para ilustrar as matérias leccionadas e relaciona as matérias 

com aspectos da vida quotidiana; 

- Conscienciosidade, dimensão ligada à boa preparação das aulas, planificadas com 

método, rigor e seriedade, bem como à exposição da matéria de modo organizado; 

- Cortesia ou seja, a forma como o docente respeita com dignidade os alunos, não 

marginalizando certo tipo de alunos, sendo cortês no relacionamento, dentro e fora da sala 

de aula.  

Rego (2003) verificou que a eficácia do processo de ensino-aprendizagem passa 

pela eficácia do processo comunicacional, designadamente na sala de aula. Relativamente 

aos Comportamentos Comunicacionais eficazes, quando questionados sobre as concepções 

acerca do que significa ser um professor comunicacionalmente eficaz, professores e 

estudantes valorizaram cinco dimensões comunicacionais que compreendem: 

- Comportamento apoiante, que abrange comportamentos comunicacionais de 

proximidade, participação e empenho, simplicidade e atractividade da linguagem e apoio 

sócio educativo;  
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- Facilitação da comunicação, que contém itens relacionados com o saber fazer 

humor quando é necessário, saber complementar a exposição oral com linguagem não-

verbal (gestual ou corporal), utilização de uma linguagem simples e a complementação da 

exposição da matéria com exemplos práticos;     

- Conscienciosidade, que integra comportamentos atinentes à preparação da aula, 

sua estruturação e organização, bem como a competência técnica;   

- (Des)cortesia, que contém itens respeitantes à (in)delicadeza e ao grau de 

(des)respeito no tratamento dos estudantes; 

- Exposição não baseada exclusivamente na leitura de textos, que incorpora a 

leccionação com base na leitura exclusiva de textos.  

No âmbito dos vários Estilos Relacionais (agressivo, passivo e assertivo), Jesus 

(1997) e Rego (2003) consideram ser o estilo assertivo aquele que se revela mais adequado 

e com mais probabilidades de permitir um maior sucesso profissional. Rego (2003) realça 

que a assertividade se revela pela franqueza, honestidade, serenidade e autenticidade na 

relação pedagógica. O mesmo autor dá grande ênfase à função do corpo e da linguagem 

não-verbal (gestual ou corporal) na “eficácia das lições e impacto no processo de ensino-

aprendizagem” reforçando que “ a eficácia das lições e o seu impacto no processo ensino-

aprendizagem dependem, fortemente, do modo como os professores articulam as 

mensagens explícitas com as mensagens silenciosas. Imobilidade, tom de voz 

monocórdico, ausência de sorriso, expressões faciais “desajeitadas” – eis alguns exemplos 

a evitar” (idem:208). Nesta perspectiva e como corolário, sugere que o docente não deve 

apresentar as matérias de uma forma rápida ou lenta, devendo ser calmo mas firme, tendo o 

cuidado de manter a cabeça erguida e a coluna vertebral direita, utilizando uma expressão 

facial sorridente e um contacto visual directo, uma das competências mais frutuosas e 

enriquecedoras, inclusive do ponto de vista humano/relacional. Particularizando, dá grande 

ênfase, entre outros, ao tom de voz, à postura corporal, à linguagem, ao contacto visual, ao 

sorriso. Para Jesus (1997), as manifestações comportamentais do estilo assertivo 

contrastam com as do estilo passivo e com as do estilo agressivo, revelando-se, para além 

doutras, pela atitude geral de confiança do sujeito, pela objectividade e clareza do discurso 

e pela adequação da postura ao conteúdo. Para o autor, os diversos estilos relacionais 

“também se manifestam no plano da linguagem corporal e, geralmente, o sujeito assertivo 

apresenta uma postura descontraída, com os ombros direitos, poucos movimentos, 
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inclinações de cabeça ocasionais, olhar atencioso e tom de voz firme e agradável”, o 

sujeito passivo uma postura contraída, os ombros encolhidos, muitos movimentos, 

nomeadamente inclinações de cabeça frequentes, uma expressão facial com sobrancelhas 

levantadas e mordendo o lábio inferior, os olhos abertos e um tom de voz apagado e com 

hesitações e o sujeito agressivo “revela uma postura rígida, com os ombros para trás, 

movimentos irregulares ou bruscos, um tom de voz alto e áspero e uma expressão facial 

com a testa franzida e os lábios apertados” (idem: 82).  

No que concerne ao tom de voz, Rego (2003) aconselha o docente a utilizar um tom 

de voz calmo, firme e que se consiga ouvir no fundo da sala e a evitar um tom de voz 

estridente (que significa muitas vezes nervosismo) assim como um tom de voz 

excessivamente baixo. Segundo o autor, as vozes mais graves tendem a transmitir “um 

ambiente de solenidade e são encaradas de modo mais sério. Ao contrário, vozes finas e 

estridentes são geralmente conotadas com uma pessoa temperamental e descontrolada”. 

Sendo o tom de voz fundamental na motivação dos alunos para os conteúdos que o 

professor está a transmitir, deve o docente evitar um tom de voz monocórdico, combinando 

silêncios com picos de exuberância e com momentos de tranquilidade. Mais do que uma 

simples interrupção, o silêncio pode ser um “indutor psicológico”, proporcionando ao 

aluno tempo “para respirar” a mensagem e compreendê-la mais correctamente (idem: 205). 

A melhor posição, para um bom controlo da respiração, é a erecta. Quando sentado o 

docente deve manter as costas direitas pois esta postura permite que os pulmões se 

expandam e é no aproveitamento da capacidade pulmonar que se projecta a voz (ibidem). 

O sorriso e o contacto visual exprimem um conteúdo significante e expressivo dos 

estados afectivos e relacionais (Ortega & Gasset, 1957; Hall, 1984; Vayer & Roncin, 2000; 

Fast, 2001; Lloyd, 1993).  

Circunscrevendo-se aos contextos educativos, Rego (2003) realça a importância do 

sorriso e do contacto visual como incentivos na actividade pedagógica em sala de aula. O 

sorriso, “a regra de ouro da expressão facial”, utilizado no momento adequado, transmite 

uma postura amigável e feliz e complementa a eficácia comunicacional docente. Para este 

autor o contacto visual constitui uma das competências mais frutuosas e enriquecedoras 

(inclusive do ponto de vista humano/relacional) para um professor. É de tal forma 

fundamental que o autor aconselha o docente a não perder o contacto visual com os seus 
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alunos, nunca lhes virando as costas e tendo também em atenção os alunos que se 

encontram nas últimas filas da sala.   

Desde há muito que as teorias do desenvolvimento admitem a relevância do corpo e 

as suas diferentes dimensões (inter)relacionais, no relacionamento entre pares 

(professor/professor; professor/aluno; professor/outros actores; médico/médico; 

médico/doente). Múltiplos autores referem que uma grande parte da comunicação é 

canalizada pela linguagem corporal (gestos, postura, movimentos corporais, expressão 

facial, contacto visual, sorriso, respiração, entre outras) (Mehrabian, 1971; Tiriba, 1995; 

Jesus, 1995; Fast, 2001). Também (2004) identificou, num grupo com professores de 

línguas, que a linguagem não verbal, nomeadamente a linguagem corporal na transmissão 

da mensagem do professor, contribui para a qualidade das interacções e melhoria do 

processo de ensino-aprendizagem.       

Para Rego (2003:208-209) “os sinais não verbais podem promover ou inibir a 

eficácia das mensagens verbais”, pelo que “o professor deve ser extraordinariamente 

cauteloso para evitar que a sua linguagem não verbal o traia e lhe crie problemas de 

comunicação com os estudantes” e acrescenta “se os alunos forem perspicazes e prestarem 

atenção ao modo como andamos, rimos, respiramos, mexemos as mãos… conseguirão 

perceber, pelo menos parcialmente, o nosso “estado interior” e aconselha “não se comporte 

como se estivesse com pressa para leccionar a matéria. Seja dinâmico, enérgico e 

entusiasta. Adopte um estilo estimulante. Recorra à linguagem não verbal. (…), cabeça 

caída e coluna vertebral curvada indicam insegurança. Mantenha pois, a cabeça erguida e 

a coluna vertebral direita. Não se mantenha completamente imóvel, mas evite que os 

seus movimentos (seja pela quantidade, brusquidão ou amplitude), distraiam os alunos. 

Evite distorcer a cara quando fala. Evite gestos viciosos como, por exemplo, passar 

inúmeras vezes a mão no cabelo, empurrar os óculos com o dedo indicador e o polegar, 

apertar o lóbulo da orelha” (idem: 208-209). 

Em suma, podemos referir que a linguagem não verbal é um complemento 

comunicacional ímpar na relação humana e que a adopção de determinados estilos e 

comportamentos comunicacionais podem ajudar o professor/educador a optimizar a sua 

intervenção pedagógica e promover contextos educativos de qualidade. 
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1.7.2. O corpo e as relações interpessoais  

O papel comunicacional do corpo é de suma importância nas relações interpessoais 

tendo em conta que nenhuma parte de nós mesmos é mais visível e sentida (Castelo-

Branco & Pereira, 2001; 2001a; 2006; Ribeiro, 2003).  

Ribeiro (2003:27) realça o papel relevante da imagem do corpo “quer se trate de 

relacionamento interpessoal, de desempenho de papel, ou mesmo de uma simples 

exposição ao olhar de outrem” ou seja “da qualidade da relação com o corpo próprio 

depende a capacidade individual de comunicação e de relação com os outros” (idem).   

Heider (1970) define Relações Interpessoais como a relação que se estabelece entre 

poucas pessoas, geralmente duas. A percepção que um sujeito tem acerca do outro, aquilo 

que pensa e sente em relação ao outro e o que espera que o outro faça e pense e ainda o 

modo como espera que ele reaja, são factores estritamente ligados às relações interpessoais 

onde a empatia, a congruência e a aceitação incondicional do outro são fulcrais (Tavares, 

1992; 1993; 1996; 1998). 

Levinger (1974) considera que a relação entre duas pessoas progride através de 

quatro níveis:   

No primeiro nível não há contacto entre duas pessoas.  

No segundo nível uma pessoa toma consciência da outra mesmo antes de ocorrer 

qualquer tipo de interacção. Segundo o autor, são vários os factores que aqui interferem e 

que são determinantes no desenvolvimento de um futuro relacionamento (a aparência 

física, a percepção de atitudes semelhantes, entre outros). 

O terceiro nível é constituído pelo contacto superficial onde já interferem factores 

de (des)agrado, crenças, valores, entre outros. 

O quarto nível, referente ao desenvolvimento do relacionamento propriamente dito, 

é caracterizado como um continuum, que vai desde o conhecimento (interacção menor) até 

à sólida amizade (grande interacção) (idem).   

Numa perspectiva desenvolvimental, a dimensão interpessoal pode ser entendida 

como “uma dimensão do desenvolvimento pessoal cujo objecto inclui processos 

psicológicos subjacentes à relação entre o sujeito e os outros” (Coimbra, 1990:18). Deste 

modo, o papel das relações pessoais e interpessoais, enquanto condição favorável ao 

desenvolvimento humano e à manifestação de comportamentos adequados, torna-se 

essencial para que o sujeito progrida e seja bem sucedido nos múltiplos contextos onde está 
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inserido (Tavares, 1992; 1993; 1996; 1998; Silva, 1992). Kelly (1992) refere que um 

funcionamento interpessoal adequado tem como consequência um funcionamento 

psicológico ajustado. Wiemann e Giles (1992) realçam os efeitos profundos que um 

relacionamento interpessoal satisfatório tem no equilíbrio físico e mental.  

Para Sprinthall e Collins (1994:168), a capacidade do sujeito na realização de 

“negociações” interpessoais aliada à competência para influenciar o outro são aspectos 

constituintes da inteligência humana, tão cruciais para a obtenção de sucesso como as 

capacidades tradicionais, como a acuidade verbal ou a aptidão para a matemática. 

 Por outro lado, a constatação de dificuldades no relacionamento interpessoal 

dificulta a percepção de bem-estar do sujeito, dificuldades que se reflectem nos vários 

domínios da sua existência (académico, laboral, físico, mental, etc.). Vicente (1988:308) 

considera que a “competência nos domínios da comunicação, da compreensão humana e 

das relações interpessoais apresenta-se-nos tão necessária (ou ainda mais) como a 

competência no domínio das matérias a leccionar” sendo fruto desta teia relacional, que 

emerge a eficácia docente.    

Para Ribeiro (1996), no âmbito da comunicação interpessoal, a função do corpo é 

um requisito fundamental enquanto componente estrutural da identidade e variável 

mediadora da relação e na interpretação correcta das mensagens. O mesmo autor refere 

ainda que a resolução de muitos problemas identitários e relacionais passa pela análise da 

relação com o corpo. Neste sentido realça que a insatisfação com o corpo, decorrente da 

avaliação negativa que o sujeito faz do seu corpo, está quase sempre associada a alguma 

perturbação afectivo-emocional, avaliações que condicionam atitudes, decisões e modos de 

relação.  

No âmbito da docência, Tavares (1992; 1993; 1996; 1998), Jesus (1996a; 1997; 

2000) e Fachada (1991) consideram que as funções docentes passam por situações de 

relacionamento interpessoal com alunos, com colegas e encarregados de educação e que a 

satisfação ou insatisfação do professor depende do sucesso que alcança na relação 

estabelecida com os seus alunos nas actividades que realiza na sala de aula. No que 

concerne aos vários estilos relacionais que o professor pode utilizar (agressivo, passivo e 

assertivo), é o estilo assertivo aquele que se revela mais adequado, que apresenta maior 

probabilidade de permitir relações interpessoais bem sucedidas e que permite alcançar um 

maior sucesso profissional (Jesus, 1997). Dentre as manifestações comportamentais do 
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estilo assertivo, os autores realçam as manifestações no plano da linguagem corporal, tais 

como a atitude geral de confiança do sujeito, a clareza e objectividade do discurso, o à-

vontade, a adequação da postura ao conteúdo, a autenticidade e a coerência interna, a 

aceitação dos outros e a facilitação da expressão dos outros. Este conjunto de 

características inerentes ao sujeito assertivo “reduz tensões no relacionamento interpessoal 

e é admirado pelos outros, enquanto o sujeito passivo é usualmente diminuído pelos outros 

e o agressivo não consegue estabelecer relações íntimas e de confiança” (idem:82). 

Também Silva et al. (2000) refere que nas relações interpessoais, as pessoas podem ser 

passivas, agressivas ou assertivas. Nesta perspectiva, o autor define, como pessoas 

passivas, aquelas que são incapazes de se afirmar (por inibição ou por não saberem como 

se afirmar) e que deixam que os outros atropelem os seus direitos. As pessoas agressivas 

atropelam os direitos dos outros para defenderem os seus e as assertivas defendem não só 

os seus direitos, sem atropelarem os dos outros, bem como defendem os seus, quando 

acham ser adequado e oportuno.  

Caballo (1993) considera que, apesar dos padrões de comunicação variarem de 

cultura para cultura e dentro desta, em função da idade, sexo, classe social, especificidade 

da situação, atitudes do sujeito, crenças valores e capacidades cognitivas é contudo, 

consensual, identificar competência social com sucesso interpessoal e orientação para a 

maturidade, sendo a competência social, fundamental para o sujeito ser bem sucedido nos 

vários contextos onde se insere (Caballo, 1993; Tavares, 1993, 1996, 1997; Santos, 1996). 

Para Burns (1982) a aparência física é também um potente agente não só para atrair 

respostas interpessoais mas também sociais.   

Segundo Weiss (1974) as relações sociais são inerentes ao ser humano e 

proporcionam ao indivíduo diferentes tipos de benefícios: 

- Vinculação – sensação de segurança e conforto proporcionado pelas relações mais 

íntimas (filhos/pais, cônjuges, amizades mais sólidas, relacionamentos mais íntimos); 

- Integração social – partilha de atitudes e interesses (relações que proporcionam 

companhia e um sentido de pertença a uma comunidade); 

- Certeza restabelecida de valor – reconhecimento e estima por parte de outrem 

relativamente às nossas competências; 

- Sentimento de aliança consistente – a certeza de sabermos da existência de 

pessoas que nos ajudam em situações de emergência e necessidade; 
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- Obtenção de encaminhamento – pessoas a quem recorremos solicitando 

informações e conselhos (médicos, professores, amigos); 

- Oportunidade de educação – sentimentos que se relacionam quando somos 

responsáveis pelo bem-estar de outrem. Para Neto (2000), a perspectiva de Weiss 

evidencia que nenhuma relação pode preencher por si só todas as outras necessidades 

afiliativas, enfatizando contudo a importância das relações pessoais e interpessoais no 

bem-estar do indivíduo.  

Tavares (1992; 1993; 1996; 1998) considera que a relação pedagógica também só 

se estabelece num quadro de relações interpessoais que compreenda dinâmicas de 

reciprocidade, assimetria, dialeticidade e tridimensionalidade, sem reservas de qualquer 

espécie.  

Para uma melhor compreensão da dinâmica subjacente às relações intra e 

interpessoais, Tavares (1996) sugere o Modelo patente na Figura 7, onde podemos 

observar a dinâmica do psiquismo humano na sua vertente consciente e inconsciente, bem 

como a teia de relações que se estabelecem. O autor acrescenta que as relações 

interpessoais, ainda que distintas, não podem desligar-se dessa rede de relações e do 

respectivo contexto porque é aí que elas se constituem, enlaçam e adquirem todo o seu 

significado.  
 

 
 

Figura 7 – Dinâmica subjacente às relações inter e intrapessoais (Tavares, 1996:68) 
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Várias investigações já realizadas demonstram “que professores com um nível mais 

elevado de desenvolvimento cognitivo, egóico, conceptual e moral, exibem um conjunto de 

competências susceptíveis de os tornar mais eficazes no exercício da sua função de 

docente” (Gonçalves & Cruz, 1985:200). Tendem também, a ser mais reflexivos, 

empáticos e responsivos às necessidades dos alunos, usando na sua prática docente uma 

grande variedade de modelos de ensino, nomeadamente a facilidade de se colocarem na 

perspectiva e papel dos outros, de recorrerem mais à inovação nos seus processos de 

ensino.  

Em articulação com o desenvolvimento interpessoal estão as estratégias de 

negociação interpessoal e a tomada de perspectiva social: 

- A primeira, refere-se à capacidade de resolução de situações interpessoais 

problemáticas; 

- A segunda, à capacidade do sujeito em construir e coordenar pontos de vista 

alternativos sobre a realidade social que é, na essência, a estrutura cognitiva de 

compreensão da realidade interpessoal/social (Coimbra, 1991).  

Jesus (1997), ao questionar-se sobre que factores permitem aos docentes influenciar 

os seus alunos ou o que é que leva os alunos a deixarem-se influenciar pelo professor e a 

reconhecê-lo como líder, encontra a resposta no Modelo Situacional de Liderança de 

Blanchard que considera que o estilo de liderança mais adequado depende do grau de 

competência e de motivação dos sujeitos que o líder pretende influenciar.  

Para Villa (1985), fruto da sua investigação sobre um modelo de professor ideal, 

distinguiu sete tipos de estilos professor: o professor didáctico pela clareza da explicação, 

o organizado pela metodologia utilizada, o dominante pela exigência, o físico pela 

aparência, o cordial pelo humor, o afectivo pela atenção personalizada e o professor 

entusiasta pela motivação expressa, tendo concluído que todos os estilos são considerados 

importantes pelos alunos, consoante o estilo do próprio aluno, o seu nível de ensino e as 

situações concretas.  

Para French e Raven (1967) são quatro os factores de influência sobre os alunos: 

- O reconhecimento do estatuto do professor pelos alunos; 

- O reconhecimento pelos alunos da capacidade de recompensa ou de punição do 

professor, avaliada através das estratégias utilizadas na gestão da indisciplina; 
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- O reconhecimento pelos alunos da competência do professor relativa aos 

conhecimentos que pretende ensinar; 

- O reconhecimento no professor de certas qualidades pessoais e interpessoais na 

promoção de processos de identificação do aluno com o professor. 

Para Jesus (1996a), enquanto que no passado, os alunos aceitavam, sem questionar, 

o estatuto do professor pelas suas competências de ensino e ainda pelo poder que detinham 

para os punir ou recompensar nas situações relativas à indisciplina, actualmente os alunos 

desvalorizam a escola como fonte do saber e questionam frequentemente o professor, 

pondo em dúvida a sua competência, a sua capacidade de gestão da aprendizagem, o poder 

que detinham no passado, nomeadamente nas situações relativas à indisciplina e, muitas 

vezes com a participação dos pais, as decisões inerentes ao seu percurso escolar (dos 

alunos). Dos quatros factores de influência sobre os alunos descritos por French e Raven 

(1967), o que parece ter, segundo Jesus (1997:86), mais importância na actualidade, é a 

identificação do aluno com o professor ou seja de que “o sucesso do professor junto dos 

alunos passa muito pelo reconhecimento de certas qualidades pessoais e relacionais no 

primeiro que os últimos apreciam”. Este autor sublinha que apesar dos professores terem 

perdido alguns dos factores de influência que no passado resultavam, continuam a deter 

“um instrumento fundamental para conseguirem criar laços de identificação com os alunos: 

a linguagem utilizada na relação pedagógica quer verbal, quer não verbal”, pelo que uma 

das competências do professor é a de saber transmitir confiança, processo que se 

caracteriza pela atenção que presta, pelo ouvir, pelo questionar e saber esperar, assim como 

por todo um conjunto de comportamentos não verbais assumidos pelo professor na sua 

interacção com o aluno” (idem:87).  

Para promover relações de proximidade com os alunos e desenvolver a sua 

motivação, os professores devem evitar o distanciamento, a neutralidade afectiva e o 

autoritarismo, devendo sim fomentar uma relação de agrado, caracterizada pelo diálogo, 

pela negociação e pelo respeito mútuo (Ribeiro & Campos, 1987; Ribeiro, 1988; Ribeiro, 

1991).  

Pelo atrás exposto podemos referir que o auto-conhecimento do corpo e a 

percepção da sua importância, nas suas múltiplas (inter)relações, são aspectos primordiais 

que ajudam o educador e o professor a desenvolver-se e a promover o desenvolvimento 

nos outros, optimizando por isso não só os (seus) aspectos relacionais, (intra)pessoais e 
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interpessoais mas também competência(s) sociais e pedagógicas, vectores que contribuem 

e determinam a eficácia docente e a qualidade dos contextos educativos (Jesus, 1995, 1996, 

1997; 2000; Castelo-Branco & Pereira, 2001; 2001a; 2001b; Rego, 2003, Ribeiro, 2003; 

Tavares, 1992; 1993; 1996).  

 

1.7.3. O corpo e a sua expressividade nos contextos educativos  

O auto-conhecimento do corpo influencia o modo como aprendemos, como 

comunicamos, e a interpretação dos seus diferentes significados reflecte-se na construção 

da nossa identidade (intra)pessoal, interpessoal e social.  

Para Rioux e Chappuis (1968), no corpo, há uma expressão dinâmica de 

intencionalidade directa e instantânea, surgindo a harmonia concreta da totalidade do ser 

como unidade de um saber. Para estes autores o corpo subentende a presença no mundo, 

sendo a referência permanente, a verdade primeira, que não podemos descurar.     

Segundo Fonseca (1984), a aprendizagem no ser humano é a consequência de duas 

heranças: a herança sócio-cultural, onde estão inclusos os aspectos antropológicos e a 

linguagem, e a herança biológica, onde entram os comportamentos programados pelo 

genótipo e que decorrem do desenvolvimento ontogénico. No dizer do autor “a 

aprendizagem visa uma adaptação a situações novas, inéditas, imprevisíveis, isto é, uma 

disponibilidade adaptativa a situações futuras” (idem:145). A aprendizagem pode ser 

encarada como uma acção educativa, cuja finalidade é desenvolver, no ser humano, 

capacidades que lhe permitam a integração no meio em que vive (humano e físico), 

utilizando as estruturas sensório-motoras, cognitivas, afectivas e linguísticas. Com a 

aprendizagem, o ser humano passa a ser capaz de realizar acções que, antes de aprender, 

não realizava, de uma forma estável (idem). 

No âmbito da docência, Tavares e Alarcão (1985), consideram que a aprendizagem 

se efectua através de tarefas que são propostas ou que os alunos se propõem fazer e que a 

sua contrapartida externa se traduz em acções que o sujeito não era capaz de realizar antes 

de aprender mas que consegue fazer, depois do período de aprendizagem, de uma forma 

tão consistente que não deixa dúvidas quanto à sua estabilidade. 

A utilização das expressões artísticas como forma de valorização e compreensão do 

corpo assume-se fulcral. Tavares (1996:80) dá grande ênfase à narrativa artística ligada à 

dimensão pessoal e interpessoal, realçando a força e os significados da expressão artística 
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que não são mais do que a presença da “pessoa ainda que na sua expressão mais 

abrangente e analógica” pois “é na arte e pela arte que o ser humano, a sua realidade 

pessoal e interpessoal vem à presença e se diz nas suas diferentes linguagens: em pedra, em 

mármore, em tela, em tintas, em cores, em sombras, em imagens, em impressões, em 

ilusões, em ideias, em símbolos, em que se reflecte como numa bola de cristal, a 

diafanidade e leveza do espírito que emerge da própria matéria e das suas formas e as abre 

umas às outras em gargalhadas de comunicação, as pessoaliza e interpessoaliza”.  

O teatro e o seu jogo dramático de libertação do corpo, a expressão musical, a 

dança, a expressão plástica, entre outras, são “formas” criativas, onde as emoções e os 

conflitos se extravasam sendo por isso, áreas promotoras de aprendizagens e de 

desenvolvimento. São formas de ser e saber que articulam imaginação, razão e emoção, 

proporcionando novas e diferentes perspectivas no nosso modus vivendi.  

Nos contextos educativos, com excepção para a educação pré-escolar, educação 

especial/apoio educativo, expressão físico-motora e áreas das expressões artísticas a 

abordagem do corpo tem-se cingido, preferencialmente, ao conhecimento da fisiologia e 

funcionamento do corpo e aos aspectos relacionados com a motricidade.  
 

  
 

Desenho 1   

O corpo da Maria (5 anos/aluna do ensino pré-escolar) 
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Desenho 2   

O corpo do Pedro (5 anos/aluno com N.E.E do ensino pré-escolar) 

 

Com o Princípio da Escola Inclusiva – Escola para Todos, que engloba a prestação 

de serviços educacionais apropriados para todos os alunos com Necessidades Educativas 

Especiais (NEE) ou seja, o direito que têm de frequentar “o mesmo tipo de ensino, na 

medida em que preconiza que os objectivos educacionais e o plano de estudos são os 

mesmos para todos, independentemente das diferenças individuais de natureza física, 

psicológica, cognitiva ou social que possam surgir” (ME, 1998:11), têm surgido novas 

concepções que se projectam no desenvolvimento de apoios educativos mais 

diversificados, concepções que se materializam na formulação de estratégias que 

potencializam as capacidades de cada aluno, nomeadamente através da utilização das 

expressões artísticas, com grande enfoque para importância do corpo.  

Geradoras de saberes e competências, as manifestações e diferentes expressões do 

corpo nas dimensões artísticas tornam-se, em articulação com outras áreas curriculares, 

fontes inesgotáveis de desenvolvimento pessoal e interpessoal, de enriquecimento e 

cumplicidade criativa (Castelo-Branco, 2000; Castelo-Branco & Pereira, 2001).  

Nesta perspectiva, as expressões artísticas, entendidas como um potencial único 

para múltiplas aprendizagens, facilitadoras e promotoras de boas (con)vivências e práticas 

com o corpo, deveriam ser encaradas, nos contextos educativos, com maior seriedade e sob 
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perspectivas mais diversificadas e, essencialmente, mais libertas de tabus e de preconceitos 

que inibem o bem-estar e a construção integral do individuo.  

 

1.8. O CORPO E A SAÚDE  

Já em 1958, Alexander Lowen, médico e terapeuta, referia que a confiança na vida 

está relacionada com a confiança no próprio corpo. Também Damásio (2003) considera 

que a preservação da vida, para além de ser aquilo de que se ocupam os dispositivos 

naturais automáticos da homeostase, é também o fim último das instituições sociais 

(convenções, regras, instituições) que governam de forma não automática as sociedades 

humanas: o seu fim é evitar a morte, aumentar o bem-estar, reduzir o sofrimento. Esse 

nível não automático é necessário, dada a complexidade do nosso ambiente físico e social. 

Para este autor “os contratos sociais e políticos são extensões do mandato biológico 

pessoal”, pelo que ideia da homeostasia social tem por fim um equilíbrio do processo de 

vida que permita a sobrevida e o bem-estar (idem: 198).  

Em 1947, a Organização Mundial de Saúde emitiu a sua opinião sobre o conceito 

de Saúde como sendo não apenas a ausência de doença ou enfermidade mas um completo 

bem-estar físico, mental e social. Schaefer e Schipperges (1982, citados em Mota, 1992: 

208) referem que “a saúde não é apenas um estado, não é uma propriedade e não é ainda 

um objectivo. Saúde é o caminho que é percorrido, caminhando-se”.  

Contudo, ao longo do tempo, a abordagem relativa à condição humana tem-se 

concentrado na fisiologia e na patologia, tendo como objectivo o diagnóstico e o 

tratamento de órgãos e sistemas doentes em todo o corpo, criando em torno da saúde 

crenças que a desvalorizam, negligenciando até a importância dos caminhos que nos levam 

à saúde.  

Nos últimos três séculos, tanto a medicina como a biologia excluíram a mente, 

relegando-a para o campo da religião e da filosofia, amputando assim o conceito global da 

pessoa e, consequentemente, relegando também, aquilo que as pessoas sentem em relação 

ao seu estado físico. Se nos situarmos perante a patologia médica, poderemos constatar que 

a objectivação do corpo, a separação entre o corpo e o sujeito, é operada pela anatomia 

patológica durante o século XIX. O cérebro e os nervos são objectivados como realidades 

independentes: os fracos de cérebro e os doentes de nervos são a versão popular de 

categorias nosográficas bem conhecidas da psiquiatria científica. 
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O termo psicossomático surge, inicialmente, no campo da psicologia, com 

Heinroth, em 1818. Contudo, foi durante o século XX, a partir de Sigmund Freud  e Sándor 

Ferenczi, que se realizaram os principais debates e contribuições no estudo da 

psicossomática. Na Conferência XXII (1933), Freud descreve um caso clínico, no qual o 

sofrimento físico é revelador de uma neurose, cujos sintomas são substituídos por repetidos 

episódios infecciosos, tais como amigdalites, estados gripais e sintomas reumáticos. Desde 

os Estudos Pré-Psicanalíticos até aos seus últimos trabalhos, Freud enfatizou o sintoma do 

corporal e do orgânico, não confinando a sua atenção somente ao funcionamento do 

psíquico. Surge, como uma preocupação, a relação do psíquico com o corporal. A 

psicossomática situa-se entre o funcionamento mental e o funcionamento somático, onde 

psique e soma pertencem à mesma realidade, onde a relação dinâmica de interdependência 

entre os aspectos orgânicos, psicológicos, sociais, culturais e espirituais do homem é 

evidente. Há o reconhecimento da unidade corpo-mente-espírito onde as emoções e os 

pensamentos podem interferir no equilíbrio fisiológico do organismo. Os sintomas 

manifestam-se de forma permanente com a predominância corporal ou psíquica, tendo em 

conta as circunstâncias, possibilidades e recursos orgânicos e psicológicos de cada um. Em 

suma pode dizer-se que a psicossomática tenta superar, fruto dos contributos da 

psicanálise, bem como dos conhecimentos da medicina e da biologia, tanto no plano 

teórico como na prática, a dissociação mente-corpo (Marty, 1993).   

No campo da medicina considera-se que os estados psíquicos adversos favorecem o 

desenvolvimento de doenças em todos os sistemas orgânicos. Episódios de ansiedade, 

stresse acumulado e depressão, desencadeiam doenças orgânicas (úlceras, acidentes 

cardiovasculares, diabetes, alergias, entre outras). Distúrbios emocionais crónicos, danos 

orgânicos permanentes à saúde podem manifestar-se em doenças auto-imunes, 

degenerativas, etc. São também conclusivos os estudos actuais que evidenciam  que as 

alterações hormonais e imunológicas afectam a resistência das pessoas às doenças.  

Actualmente aceita-se que as perturbações psicológicas podem provocar doenças 

no corpo. Damásio (1998:261) considera contudo, que o “problema do abismo, que separa 

o corpo da mente na medicina ocidental, ainda não é matéria de debate para o público em 

geral, embora pareça já ter sido detectado”. Esta divisão cartesiana, que teve origem pelo 

meio do século XVII, domina ainda hoje tanto a investigação como a prática médica, 

relegando as consequências psicológicas das doenças do corpo propriamente dito e 
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negligenciando ainda mais os efeitos dos conflitos psicológicos no corpo pelo que, 

segundo Damásio, a ideia da mente descorporalizada molda ainda a forma como a 

medicina ocidental aborda o estudo e o tratamento da doença.   

Dada a clarividência da análise de Damásio (1998), no que se refere à relação entre 

o corpo e emoções e à ideia de que o corpo é a nossa referência fundamental, não 

resistimos em repetir a citação já transcrita anteriormente: “os nossos mais refinados 

pensamentos e as nossas melhores acções, as nossas maiores alegrias e as nossas mais 

profundas mágoas usam o corpo como instrumento de aferição”, pelo que “numa situação 

de ameaça o cérebro detecta a ameaça, reúne algumas opções de resposta, escolhe uma, 

actua com base nela e reduz ou elimina o risco. (...) A consequência final de o cérebro 

detectar o perigo (ou qualquer situação emocional semelhante), traduz-se num afastamento 

marcado da sua actividade habitual, tanto em sectores específicos do organismo (alterações 

“locais”) como no organismo em geral (alterações “globais”) (idem: 18). Para o autor, é 

importante notar que as alterações se registam não só no cérebro mas também no corpo, 

pelo que quando a dor, o mal-estar ou emoção se instalam, a atenção converge de imediato 

para as representações do estado do corpo. 

O mal-estar físico exprime que algo vai mal com o indivíduo (Jonhson & Zurek, 

1990). Se no início essas manifestações são passageiras elas podem com a repetição do 

fenómeno, tornar-se fontes de stresse e gerar ou acentuar novas manifestações de mal-estar 

(Jesus, 1995; 1997; 2000; Castelo-Branco, 2000; Castelo-Branco & Pereira, 2001; 2001a; 

2001b; 2006; Castelo-Branco et al., 2001).  

Lowen (1979), baseando-se nos seus múltiplos estudos sobre a relação entre estados 

emocionais e as manifestações físicas inerentes, considera que a pessoa de costas curvadas 

não terá um forte ego, os ombros retraídos significam ira reprimida, os ombros levantados 

medo, ombros direitos indicam um assumir de responsabilidades e ombros descaídos 

grandes preocupações.  

Pithers e Fogarty (1995) consideram que o mal-estar pode manifestar-se através de 

sintomas situados no plano bio-fisiológico, comportamental, emocional e cognitivo: 

. Plano Biofisiológico – sintomas como hipertensão arterial, dores de cabeça 

frequentes, fadiga crónica, perda de peso, insónias, úlceras ou desordens intestinais, menor 

resistência a infecções, etc. 
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. Plano Comportamental – absentismo, postura conflituosa, abuso de álcool ou 

drogas, falta de empenhamento profissional, etc. 

. Plano Emocional – distanciamento afectivo, impaciência, irritabilidade, 

frustração, apatia, perda de envolvimento e entusiasmo profissional, etc. 

. Plano Cognitivo – diminuição da auto-estima, dificuldades na tomada de decisão, 

etc.  

Lamb et al. (1991) realizaram um estudo em adultos ingleses com o objectivo de 

comparar parâmetros objectivos de saúde e a percepção que cada um possui acerca dela. 

Para o efeito procuraram indivíduos da população em geral e indivíduos com hábitos de 

prática desportiva e verificaram que os praticantes de actividades desportivas possuíam 

valores mais baixos de pressão sanguínea e mais baixas pulsações, apresentando também 

uma melhor percepção de saúde e cuidados com o corpo.  

Estudos recentes, efectuados por Schabracq et al. (2001), referem que há uma 

grande variedade de manifestações, tais como naúseas, problemas de sono, falta de apetite, 

mau funcionamento sexual, dores de cabeça, palpitações, dores nas costas, pele e boca 

secas, entre outras, que podem ser um indicador de stresse e de mal-estar e que, se não 

forem tidas em conta, podem agravar-se, traduzindo-se em estados de exaustão (burnout), 

doenças cardíacas, cancro, úlceras, doenças intestinais e outras doenças infecciosas. Em 

simultâneo, surgem reacções comportamentais tais como, entre outras, a apatia, a falta de 

motivação, baixa de expectativas, insegurança, fadiga, depressão e dificuldades de 

relacionamento. Estes efeitos negativos interferem não só na saúde e no bem-estar 

individuais mas afectam também o bom funcionamento da organização, traduzindo-se 

numa baixa produtividade, dificuldades de relacionamento interpessoal, abandono da 

profissão, altos custos que advêm da doença, incapacidade para o trabalho e má imagem na 

organização (Jesus & Pereira, 1994; Silva, 2000; 2000a; 1995; 1996; 1997; 2000; Pereira 

et al., 2002; 2006; Castelo-Branco & Pereira, 2005).  

Ribeiro (1996) refere que a insatisfação com o corpo, decorrente da avaliação 

negativa que o sujeito faz dele, está quase sempre associada a alguma perturbação afectivo-

emocional e as pessoas que se avaliam negativamente apresentam, frequentemente, 

disfunções somáticas, avaliação que também condiciona atitudes, decisões e modos de 

relação.   
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Lowen (1979) afirma que todos os problemas neuróticos são revelados pela 

estrutura e funcionamento do corpo. Destacam-se, entre muitas, algumas perturbações da 

vivência do Eu que se expressam no agir, inclusivamente no orientar-se em relação ao seu 

próprio corpo. Em relação a algumas patologias, este défice de actividade, pode efectuar-se 

através de movimentos motores uniformes (estereotipias), noutros casos numa imitação 

automática dos movimentos de outras pessoas (ecopraxias) ou ainda na conservação de 

posturas em que são colocados (flexibilidade cérea) (Scharfetter, 1997). 

O psicólogo Fritz Perls (1969), que desenvolveu a terapia Gestalt, cuja técnica 

básica é dar ao doente a oportunidade de se descobrir e compreender a si próprio, focaliza 

a sua intervenção no plano não-verbal, porque é o único meio que não origina auto-ilusão. 

Também no campo da psicologia e da psiquiatria o corpo e as suas diferentes 

manifestações assumem-se de grande importância (Scheflen, 1964). Enquanto sentimento 

corporal, o modo de se sentir (body consciousness), é um constituinte da vivência de si 

próprio.  

No quadro das síndromes afectivas surgem sintomas somáticos, tais como 

diminuição de vitalidade (falta de vigor e de estímulo, cansaço, flacidez, perturbações de 

sono, diminuição da salivação com secura da boca, obstipação, perda de peso) e uma 

aparência envelhecida que se nota na pele, que se apresenta flácida e nos cabelos, que se 

apresentam secos e hirsutos. Na depressão inibida podem ocorrer inibições motoras com 

lentificação ou petrificação. Na depressão agitada, uma inquietação constante que pode 

levar o doente a arranhar-se, a correr de um lado para o outro e a lamentar-se (Scharfetter, 

1997).       

Na docência, a preocupação com a saúde e o receio de ficar doente, são os aspectos 

que mais preocupam os professores e educadores quando questionados acerca dos 

problemas relativos ao corpo, preocupações fundamentadas pelos efeitos nefastos da 

profissão a nível da saúde mental e física (Castelo-Branco, 2000; Castelo-Branco & 

Pereira, 2001; Castelo-Branco et al., 2005; Pereira et al., 2002; 2006).  

Costa (2000), ao pretender identificar as crenças sobre a saúde e a actividade física 

junto de professores, de auxiliares de acção educativa e de funcionários de secretaria, num 

total de 285 sujeitos com idades compreendidas entre os 21 e os 70 anos, verificou que na 

amostra total, comparativamente com a actividade física, a saúde foi a variável considerada 

menos importante, sendo no entanto as mulheres que maior importância lhe atribuiu. Neste 
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estudo verificou-se que a intenção de manter/iniciar a prática de uma actividade física é 

maior nos professores. Também Silva (2001), com o objectivo de identificar as crenças 

sobre a saúde e a actividade física e as suas relações com a intenção de iniciar ou manter a 

prática de uma actividade física, numa amostra constituída por 311 professores, com idades 

compreendidas entre os 22 e os 61 anos, concluiu que a principal barreira para a prática de 

uma actividade física foi a que se relaciona com os conflitos e com os hábitos de vida (falta 

de tempo, interferência com a vida familiar e com o trabalho), sendo as mulheres as que 

mais valorizaram os conflitos e os homens os hábitos de vida. Os professores de educação 

física e os professores que se inserem nos escalões mais jovens (de 22 a 39 anos) foram os 

que atribuíram valores médios mais elevados à importância da saúde e aos benefícios 

físicos e psicológicos que para ela contribui a prática de uma actividade física.  

Face ao exposto, podemos concluir que os cuidados com a saúde contribuem para o 

bem-estar físico e mental do indivíduo e para a qualidade de vida nas organizações.  

 

1.8.1. O corpo, a qualidade de vida e o lazer 

As múltiplas exigências do mundo actual obrigam o homem a encontrar novas 

formas de realização pessoal na procura do bem-estar e da qualidade de vida.  

O desgaste quotidiano obriga à procura de novas “compensações” que gratifiquem 

e harmonizem a nossa forma de estar na vida. Os estilos e a qualidade de vida, associados 

ao lazer contemplam, actualmente, um espaço privilegiado. Apesar de difícil definição, a 

Qualidade de Vida é uma condição que se alcança através da mobilização de diferentes 

dimensões, que se compensam e harmonizam entre si, na nossa própria interpretação da 

vida.  

O conceito de Lazer é também de definição complexa e pode ser entendido como 

uma mescla de factores abrangentes, tais como actividades realizadas, por livre iniciativa 

dos indivíduos, no seu tempo disponível e longe das obrigações inerentes à profissão 

propriamente dita, actividades essas que geram satisfação e prazer e que proporcionam 

desenvolvimento pessoal e bem-estar (Pereira & Castelo-Branco, 2001). 

De natureza diversa as actividades de lazer contemplam múltiplas áreas, 

nomeadamente a convivência com a natureza, os espaços ao ar livre, as actividades 

desportivas, a educação física, as viagens, a utilização das dimensões artísticas, a dança, 

entre outras (Mota, 1990; Correia, 1996; Barbosa, 1997; Martins, 2000).   
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A conjugação entre o cuidado com o corpo e o lazer promovem a qualidade de vida, 

pelo que nos últimos tempos têm surgido muitos estudos relacionando o corpo, o lazer e a 

qualidade de vida.    

Lobo (1999) procurou perceber a relação existente entre o corpo contemporâneo e a 

actividade desportiva recreativa de lazer e até que ponto é que esta actividade poderia 

favorecer a expressão do corpo, tendo em vista o desenvolvimento global do ser humano. 

Para concretizar este objectivo o autor efectuou uma peregrinação histórica da relação 

entre o corpo, o desporto e o jogo e, depois de identificar alguns sinais de crise relativos ao 

corpo contemporâneo, procurou encontrar, nas actividades desportivas recreativas, sinais 

da recuperação e de redescoberta de um estatuto perdido por parte do corpo, tendo 

concluído que apesar do corpo contemporâneo ser alvo de atenções constantes é, contudo, 

um corpo de contradições: a aparente libertação encobre um corpo fechado em si mesmo, 

preocupado com a sua imagem, com o seu exterior, um corpo dividido em numerosos 

"fragmentos" por toda a exploração mediática de que é alvo nos dias de hoje. Nesta 

complexidade, o autor verificou que as actividades desportivas recreativas de lazer, 

nomeadamente os desportos radicais e os desportos virtuais, podem contribuir para que o 

homem deixe de sentir o seu corpo como algo que lhe é exterior, facilitando assim o 

equilíbrio entre a "existência" e a "essência" de cada indivíduo, proporcionando também 

uma nova relação com o tempo e com o espaço e, consequentemente, uma melhor relação 

de cada homem com o seu corpo e com o mundo. 

Silva (1997), ao pretender relacionar a prática de actividade física de lazer e o 

autoconceito de 269 mulheres, de idade superior a 17 Anos, praticantes de actividades 

gímnicas (n=103), de actividades aquáticas (n=93) e não praticantes de qualquer tipo de 

actividade física de lazer (n=73), verificou que as mulheres praticantes apresentavam 

valores superiores relativos ao autoconceito comparativamente com as não praticantes. Os 

resultados referentes ao auto-valor global, assim como nos domínios da sociabilidade, da 

competência desportiva, da inteligência e do sentido de humor, evidenciaram diferenças 

significativas entre praticantes e não praticantes. O autoconceito das mulheres praticantes 

de actividades físicas de lazer, quer se trate de actividades gímnicas ou aquáticas, é 

superior ao das mulheres não praticantes. Como principal conclusão, o estudo evidencia 

que a prática de actividade física de lazer promove o desenvolvimento de um autoconceito 

positivo.  
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Carvalho (2001), num estudo efectuado sobre qual a participação das crianças em 

actividades de lazer, nomeadamente em actividades realizadas nos tempos livres, espaços 

de ar livre, actividades físicas/desportivas, jogos, com ou sem orientação, numa amostra 

constituída por 104 crianças, com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos de idade, 

de ambos os sexos, residentes num bairro social, que se encontravam a frequentar o 1º 

ciclo do ensino básico, concluiu que as actividades físicas mais praticadas, de forma 

espontânea, são o futebol, o jogo da macaca e o saltar à corda. O campo de futebol da 

escola, o recreio escolar e as ruas do bairro são um espaço privilegiado, bem como ver 

televisão, não fazer nada e permanecer nas ruas do bairro. Como actividades físicas e/ou 

desportivas, orientadas através da escola, é a disciplina de educação física, que se 

desenvolve durante uma hora por semana, o espaço mais apontado. Também concluiu que 

nenhuma criança frequenta um clube, ginásio ou outra instituição, por vontade própria ou 

dos pais. No Verão, a actividade de lazer com mais adeptos é a natação.  

Esculcas (1999), ao pretender compreender, como actividades de lazer, o 

mecanismo de influências das características das actividades físicas formais (entendidas 

como as actividades dirigidas/orientadas por um treinador ou de competição) e das 

actividades físicas informais (entendidas como as actividades não orientadas por um 

treinador) concluiu, numa amostra constituída por 594 alunos, de ambos os sexos, com 

idades compreendidas entre os 12 e os 20 anos, que os adolescentes praticavam mais 

actividades informais que formais, que o estatuto socio-económico parental influencia 

positivamente a adesão dos adolescentes na actividade física/desportiva formal e que a 

influência negativa do estatuto socio-económico parental na participação das actividades 

informais se verificou apenas relativamente à mãe. Também verificou que, com a idade, 

surge o abandono das actividades informais e a adesão a actividades formais. Em relação 

ao sexo, os rapazes participam mais em actividades informais do que as raparigas, optando 

estas por actividades formais. 

Relativamente ao contributo da disciplina de educação física para a criação de 

hábitos de vida saudáveis, Louro (1998) desenvolveu um estudo junto de 324 alunos, 

pertencentes ao 10º, 11º e 12º anos. O estudo desenvolveu-se a partir das opiniões 

expressas pelos alunos a propósito das suas vivências no âmbito desta disciplina. Os 

resultados indicaram que existe um elevado número de alunos praticantes de actividades 
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físicas/desportivas, sendo a percentagem mais elevada do sexo masculino e que a prática 

de actividade física/desportiva é um contributo para a criação de hábitos de vida saudáveis.   

Relativamente a pessoas idosas, Costa (2000) desenvolveu um estudo com 60 

idosos do meio rural, cujo objectivo foi identificar e conhecer as razões que os levaram a 

manter uma prática regular de actividade física, fundamentada na recuperação dos seus 

patrimónios lúdico e motor. Os resultados indicaram que os motivos mais valorizados para 

a manutenção de uma prática regular de actividade física foram as motivações de cada um, 

não existindo diferenças estatisticamente significativas entre homens e mulheres. 

Concluiu-se também que o factor "bem-estar geral" foi o que teve maior importância para 

ambos os sexos e ainda que o tempo de vida no lar influenciava negativamente a adesão e 

manutenção num programa de actividade física e que o tipo de actividades propostas são 

importantes para a motivação do idoso na sua prática regular.  

A dança é também um fenómeno de expressão humana universal que envolve o 

corpo.  

A dança, nomeadamente a tradicional, é considerada uma actividade de recreação e 

de lazer servindo, simultaneamente, a cultura e o recreio, pelo que se constitui uma 

actividade capaz de responder às necessidades lúdicas do homem actual (Castro, 1999). 

Neste âmbito, a autora desenvolveu um estudo com 31 sujeitos de ambos os sexos cujo 

objectivo foi identificar e conhecer as razões que levam os indivíduos a optar pela dança 

tradicional como actividade de lazer. Os resultados indicaram que os motivos mais 

importantes para a participação nas danças tradicionais são "conviver", "preservar os usos 

e costumes do país ou região", "fazer novas amizades" e "representar a região no país e 

estrangeiro". Dentre os factores apurados, Folclore, Amizade/Divertimento, Bem-estar, 

Prestigio, Dança, Canto, Outros e Influências, foram os factores Folclore, Outros e 

Amizade/Divertimento os mais influentes, enquanto que o factor Prestigio obteve uma 

fraca valorização por parte dos sujeitos da amostra. As mulheres valorizam mais os 

motivos relacionados com a dança, enquanto os homens valorizam mais a "influência dos 

amigos". Os indivíduos mais novos referem o factor "amizade/divertimento" enquanto os 

mais velhos, a "divulgação do património tradicional do meu pais".  

Relativamente ao estudo das relações entre as auto-percepções físicas face a si 

próprios (auto-percepções físicas e motivação intrínseca) e face ao grupo (coesão de 

grupo), Oliveira (2000) concluiu, junto de 604 participantes em classes de natação de lazer, 



 

86 

 

de ambos os sexos, que quanto mais elevado eram os índices de auto-percepcões físicas, 

motivação intrínseca e coesão de grupo, mais facilmente os participantes em classes de 

natação manifestavam a sua intenção de continuação da prática de natação. Para alem disso 

foi ainda possível verificar que as respostas dos participantes do sexo masculino, 

comparativamente com as do sexo feminino, apresentaram valores significativamente mais 

elevados nas auto-percepcões físicas de competência desportiva, aparência, força e auto-

estima e significativamente mais baixos na dimensão de coesão de grupo. Com o aumento 

da idade os mais novos apresentaram valores mais elevados nas auto-percepcões físicas e 

motivação intrínseca e os mais velhos valores mais elevados na coesão de grupo. 

O contacto com a natureza, nomeadamente a prática de actividade física aos 

domingos de manhã nos espaços ao ar livre (Parque na Cidade no Porto), levou a que 

Roncha (2000) efectuasse um estudo com 150 indivíduos (97 do sexo masculino e 53 do 

sexo feminino), com idades superiores a 18 anos, para verificar quais os motivos da prática 

de actividade física, aos domingos de manhã. Os resultados indicaram que os motivos mais 

valorizados eram "fazer exercício", "aumentar o bem-estar geral" e "ter uma boa condição 

física".  

Relacionando doença, corpo e lazer, Chaparro (1999), num estudo fenomenológico 

a partir de casos de Sida, cujo objectivo foi compreender a importância do lazer para 11 

portadores da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – SIDA, concluiu que o lazer é 

uma fuga à rotina provocada pela doença, pelo que os momentos de lazer são vistos como 

experiências agradáveis e que as actividades de lazer devem ser incluídas como parte 

complementar no tratamento dos mesmos.  

No âmbito do combate ao bullying (comportamento reiterado e intencional, rejeição 

social, intimidação psicológica e/ou violência física de certas crianças sobre outras, com 

particular acuidade no contexto escolar), Ferreira (2000) procurou diagnosticar a realidade 

dos comportamentos agressivos na escola e analisar a eficácia de um programa de lazer 

implementado no recreio, visando a redução e prevenção desses comportamentos. O 

programa comportou duas vertentes: a reestruturação do espaço físico e a dinamização de 

actividades de lazer. O estudo foi desenvolvido, durante 6 meses, numa escola do 1º Ciclo 

do Ensino Básico e incidiu sobre crianças de ambos os sexos, com idades compreendidas 

entre os 7 e os 12 anos, que frequentavam os 3º e 4º anos de escolaridade. A amostra foi 

dividida em dois grupos, sendo um de controlo e outro de intervenção. Os resultados 
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revelaram que os alunos gostam do recreio, apesar de ser o recreio o espaço físico mais 

referenciado como local de vitimação. Comparativamente com as raparigas, os rapazes 

apresentam níveis mais altos de agressão e de vitimação. Quanto à eficácia do programa de 

intervenção no recreio, as conclusões do estudo sugerem que a implementação de um 

programa de lazer permitiu a redução dos níveis de vitimação. 

Lopes (2001), ao procurar conhecer a forma como os alunos com deficiência 

ocupam o seu tempo livre (de lazer) e se a actividade física é indicada como a principal 

forma de ocupação, verificou, numa amostra constituída por 296 alunos com deficiência, 

165 do sexo masculino e 131 do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 12 e 

os 19 anos, sendo 151 deficientes mentais, 82 deficientes motores, 50 deficientes auditivos 

e 12 deficientes visuais, que a actividade física não é indicada como a principal forma de 

ocupação dos tempos livres, independentemente da idade, sexo e tipo de deficiência. A 

principal forma de ocupação dos tempos de lazer, tanto durante a semana como ao fim de 

semana, independentemente da idade, sexo e tipo de deficiência é ver televisão e as 

actividades preferenciais para ocupação dos seus tempos de lazer é estar com os amigos, 

jogar computador e praticar desporto.  

Numa breve síntese, podemos concluir que as actividades de lazer contemplam 

múltiplas áreas e que a conjugação entre o cuidado com o corpo e o lazer promovem a 

qualidade de vida. 

 

1.9. O CORPO E A FORMAÇÃO DOCENTE  

A revisão bibliográfica relativa ao corpo conduz-nos à certeza da sua importância 

enquanto suporte das nossas mundivivências pessoais e profissionais.  

A sua idiossincrasia, enquanto entidade inerente a cada um de nós, a sua 

expressividade no acto de comunicar denota, indubitavelmente, a sua importância.   

Jesus (1993; 1995; 1996; 1996a; 1997; 2000), Ralha-Simões (1994; 1999), Tavares 

(1993; 1996; 1997) e Alarcão (1996) consideram que a formação docente pode e deve 

contribuir não só para o desenvolvimento de competências pessoais e profissionais mas 

também para dotar os professores e educadores de meios que os ajudem a prevenir e 

enfrentar problemas ligados à realidade da profissão docente. Para Ralha-Simões (1993), a 

formação deve incidir na construção e no desenvolvimento do futuro educador numa 

perspectiva do desenvolvimento e aprendizagem da criança mas, se se pretende apoiar os 
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professores no seu papel de profissionais do desenvolvimento humano, deverá pôr-se o 

acento tónico no seu próprio desenvolvimento, enquadrando à luz deste, outras 

competências, outros saberes, fundamentais e de enorme relevo para o processo de ensino 

aprendizagem.  

A emergência de um novo paradigma aponta para um novo conceito de ciência e do 

modo como chegar até ela. Tavares e Brzezinki, (1999) referem o novo paradigma como 

uma nova concepção de relação entre corpo e espírito, cérebro e mente, inteligência e 

emoção, razão e coração, subjectividade e objectividade, ciência e arte, natureza e cultura, 

onde é fundamental a articulação entre as dimensões cognitiva, afectiva, social e cultural, 

numa perspectiva de construção do conhecimento profissional em qualquer nível e sistema 

de formação.  

A este propósito, Tavares (1993) considera que não basta repensar, reorganizar, 

executar e avaliar os sistemas e os processos de formação, é preciso, também, tomar 

decisões correctas e ajustadas nos distintos níveis e âmbitos de intervenção política, 

científica, pedagógica, escolar. Para Patrício (1990) a formação inicial e contínua dos 

educadores e professores é um dos problemas mais sérios com que as sociedades se 

confrontam e deverá ser flexível, aberta, múltipla e personalizadora, pois o professor deve 

possuir uma formação científica, técnica, artística, pedagógica e cultural mais flexível, 

mais aberta, mais plástica, mais personalizada e personalizadora (idem). Segundo Mata 

Justo (2001) a formação inicial e contínua deverá adaptar-se à nova visão de escola e de 

comunidade educativa, uma vez que a educação, é mais do que um momento na vida das 

pessoas, é um desafio permanente, tendo em conta que o desenvolvimento social e 

económico deixou de poder aferir-se apenas pela evolução dos recursos materiais, para 

passar a depender da capacidade de aprender mais e melhor. Num contexto de mudanças 

sociais rápidas, trata-se de procurar abarcar os factores de instabilidade, de complexidade e 

de incerteza no plano económico, nas atitudes, nos modos de vida e nos valores culturais, 

de modo a alcançar, através da avaliação qualitativa dos diversos cenários de 

possibilidades, objectivos que configurem a vontade também política de assumir a 

educação como a primeira das prioridades de desenvolvimento e de modernização do País. 

Nesta perspectiva, o mesmo autor considera que o paradigma da educação permanente 

exige sim, que a educação e a formação se liguem sempre, que escola, família e 
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comunidade se complementem, que o desenvolvimento económico e social seja também o 

desenvolvimento das pessoas, pelas pessoas e para as pessoas. 

Num contexto de múltiplas e díspares singularidades e da necessidade de diferentes 

competências e aquisições para lidar com a mudança, Castelo-Branco e Pereira (2001; 

2001a; 2001b) referem que a formação inicial e contínua dos educadores e professores não 

pode continuar a descurar a promoção de novas concepções relativas ao corpo, pela 

importância que assume na promoção do Ser professor e na implementação de contextos 

educativos de qualidade. 

 

1.10. O CORPO E A IMAGEM CORPORAL: AVALIAÇÃO E PROCEDIMENTOS 

O corpo e a imagem corporal são inextricáveis. Dada a complexidade do conceito 

de imagem corporal têm surgido, ao longo dos anos, uma infinidade de técnicas e métodos 

de avaliação (Vasconcelos, 1995), métodos e técnicas que se debruçam sobretudo na sua 

componente perceptiva e na subjectiva ou de atitude.  

É contudo na avaliação da aparência física que se centram a grande maioria das 

técnicas de medida para a avaliação dos diversos aspectos relacionados com o corpo e com 

a imagem corporal. Esta componente da imagem corporal permite, através de simples 

observação, obter informações acerca do sexo, da idade aproximada da pessoa, grupo 

étnico (Thompson, 1986) e até do estatuto socioeconómico (Cash & Pruzinsky, 1990).  

A aparência, do ponto de vista clínico e científico, é normalmente avaliada segundo 

duas componentes: a perceptiva e a subjectiva ou de atitude. A primeira, refere-se à 

precisão da percepção do tamanho corporal e dá-nos a quantidade de distorção entre a 

estimativa percepcionada e o tamanho corporal real. A segunda, engloba atitudes relativas 

a tamanho e peso corporais, partes do corpo ou aparência física global (Cash & Pruzinsky, 

1990). Segundo Gardner e Tokerman (1993, citados em Vasconcelos, 1995), esta última 

componente transmite o grau de satisfação ou insatisfação em relação ao corpo na 

globalidade ou apenas a algumas das suas partes específicas. 

 

1.10.1. Avaliação da componente perceptiva  

A precisão da percepção da estatura corporal, que tem sido frequentemente referida 

como distorção da imagem corporal ou precisão da estimativa da dimensão corporal 

(Thompson, 1986), é avaliada através de duas categorias de instrumentos:  
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1ª Categoria – Procedimentos relativos às partes corporais;  

2ª Categoria – Procedimentos relativos à totalidade do corpo (Cash & Brown, 

1989). 

Na primeira categoria, procedimentos relativos às partes corporais, as partes 

corporais são denominadas de “sítios corporais” uma vez que a estimativa da dimensão 

corporal se refere a pontos precisos e não a partes específicas do corpo. Os procedimentos 

implicam que o indivíduo regule a largura da distância entre dois pontos que segundo a sua 

estimativa, corresponde à largura de determinado “sítio do corpo”.  

Na segunda categoria, procedimentos relativos à totalidade do corpo, enquadram-

se os procedimentos relativos à distorção da imagem envolvendo a totalidade do corpo. 

Nesta metodologia, o indivíduo é confrontado com uma imagem real que é alterada 

frequentemente, cabendo ao indivíduo seleccionar a imagem-estímulo que mais se 

aproxima da concepção que tem do seu próprio tamanho.  

Slade e Russel (1973, citados em Cash & Pruzinsky, 1990) construíram a Técnica 

do Compasso Móvel, também conhecida pela Técnica da Estimativa Visual do Tamanho. 

Esta técnica consiste na utilização de uma barra horizontal com dois feixes de luz cuja 

distância é ajustada pelo indivíduo através de um sistema de controlo remoto, no intuito de 

fazer corresponder essa distância à largura de determinado sítio do corpo. A partir desta 

técnica surgiram outros procedimentos conceptualmente similares, nomeadamente, a 

Técnica da Marcação da Imagem (Askevold, 1975) e o Instrumento de Detecção da 

Imagem Corporal (BIDD) (Ruff & Barrios, 1986). No primeiro procedimento, os 

indivíduos marcam por aproximação, as suas larguras corporais numa folha de papel presa 

à parede. No segundo, o indivíduo regula a dimensão de cinco sítios do corpo na projecção 

de um feixe de luz contra a parede. Este instrumento originou o Índice de Percepção 

Corporal, baseado na precisão dos ajustamentos do indivíduo através dos feixes de luz.  

Thompson e Spana (1988) modificaram o BIDD, através da apresentação 

simultânea de quatro barras de luz, representando as bochechas, a cintura, as ancas e as 

coxas, criando o Aparelho de Barras de Luz Ajustáveis. 

Para todos os procedimentos da estimativa do tamanho corporal, a avaliação das 

larguras dos vários sítios do indivíduo é feita por uma comparação da sua estimativa com a 

largura real desses sítios, sendo comparadas as medidas subjectivas com as objectivas cuja 

finalidade é verificar se há precisão, sobrestima ou subestima do tamanho corporal. Na 
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generalidade, a maioria dos indivíduos apresenta uma sobrestima do tamanho corporal. O 

resultado de alguns estudos aponta ser a cintura o sítio corporal mais sobrestimado 

(Thompson & Spana, 1988). 

Entre os vários procedimentos de avaliação da imagem corporal total, podemos 

referir o do Espelho Deformado Ajustável ao Corpo (Traub & Orback, 1964, citados em 

Cash & Pruzinsky, 1990), a Técnica da Fotografia Distorcida (Glucksman & Hirsch, 

1969, citados em Cash & Pruzinsky, 1990), sendo esta a técnica mais utilizada (Cash & 

Pruzinsky, 1990). 

O Método das Silhuetas é também um dos métodos que permite determinar a 

precisão da imagem corporal através da utilização de fotografias, desenhos ou figuras 

esquemáticas (geralmente em número de nove ou dez) que variam de muito magro(a) a 

muito gordo(a). Após a medição do somatótipo efectivo (figura real) é solicitado a cada 

indivíduo que seleccione dentre as silhuetas referenciais aquela que considera estar mais 

próxima do seu próprio somatótipo (figura subjectiva). A diferença entre os dois valores 

traduz o grau de precisão da imagem corporal do indivíduo. Este método é também 

considerado um método misto porque permite avaliar quer a percepção quer a satisfação 

com a imagem corporal, tendo sido utilizado por múltiplos autores (Tucker, 1981; 

Thompson & Spana, 1988; Phelps & Bajorek 1991; Vasconcelos, 1995). 

 

1.10.2. Avaliação da componente subjectiva ou de atitude 

Os procedimentos para avaliar a componente subjectiva ou de atitude da imagem 

corporal permitem avaliar sentimentos, pensamentos e comportamentos relativa ao próprio 

corpo e, particularmente, ao tamanho e ao peso.  

O método mais utilizado para determinar o nível de satisfação na relação tamanho-

peso é o Método das Silhuetas. Este método é considerado um método misto porque avalia 

quer a percepção quer a satisfação da imagem corporal. Através da utilização de figuras 

esquemáticas ou silhuetas de diferentes tamanhos corporais, que variam de muito magro(a) 

a muito gordo(a), é solicitado a cada indivíduo que seleccione dentre as silhuetas 

referenciais, a figura que melhor pensa representá-lo (figura subjectiva) e a figura que 

gostaria de ser (figura preferida). A diferença entre os dois valores é considerada como um 

indicador do nível de insatisfação corporal do indivíduo (Vasconcelos, 1995). 
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O aperfeiçoamento técnico mais recente deste método consiste na apresentação de 

figuras corporais num monitor de computador (Dickson-Parnell et al., 1987). Através deste 

procedimento o indivíduo ajusta o tamanho de nove sítios do corpo, até chegar à 

representação exacta da imagem correspondente às suas próprias dimensões. Pede-se ao 

indivíduo que crie, para além da imagem real (subjectiva), uma imagem ideal, obtendo-se 

assim uma medida geral da satisfação com a imagem corporal. 

Para avaliar vários aspectos da componente subjectiva da imagem corporal são 

frequentemente utilizados os questionários. 

O primeiro questionário utilizado foi o Body Cathexis Scale (BCS) (Secord & 

Jourard, 1953, citados em Bruchon-Schweitzer, 1990). É constituído por 46 itens que se 

referem a partes do corpo ou a funções corporais e estão associados a numerosos aspectos 

relativos ao conceito de si, à personalidade e às condutas. Este instrumento permite avaliar 

a satisfação relativa a cada aspecto corporal numa escala de 1- Muito insatisfeito a 5- 

Muito satisfeito ou a Satisfação global (resultado total). 

Nos anos 70, Fisher (1986) desenvolveu o Questionário de Distorção Corporal 

para avaliar experiências peculiares relativas ao corpo e às suas funções.  

Nos anos 80 vários autores desenvolveram o Questionário das Relações com o 

Corpo Próprio (BSRQ). Constituído por três sub-escalas de atitude, este questionário faz a 

avaliação de três domínios do corpo: aparência física, saúde e aptidão física (Cash & 

Green, 1986; Butters & Cash, 1987).  

Baseado no modelo de autoconceito de Shavelson et al. (1976), considerado pelos 

autores como um conceito multidimensional, hierárquico e desenvolvimental, surge o Self 

Description Questionnaire III (SDQ III) de Marsh (1989), destinado a avaliar o 

autoconceito em contexto académico. Este instrumento é composto por treze escalas, sendo 

cada uma delas representada por 10 e 12 itens que, no seu conjunto, perfazem um total de 

136 itens. Cada uma delas corresponde a treze dimensões do autoconceito relacionadas 

com a competência verbal, com a matemática, com as disciplinas escolares, com a 

competência física, com a aparência física, com as relações com os pares do mesmo sexo e 

com os do sexo oposto, com as relações com os pais, com os valores espirituais, entre 

outras. Este questionário foi adaptado a estudantes universitários portugueses por Faria e 

Fontaine (1992).  
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Lutter et al. desenvolveram, em 1986, um Questionário de Satisfação com as 

Partes do Corpo (BIS), constituído por 22 itens (Lutter et al., 1990). Para cada questão 

existem 5 possibilidades de resposta (1- Não gosto nada e desejaria ser diferente; 2- Não 

gosto mas tolero; 3- É-me indiferente; 4- Estou satisfeito; 5- Considero-me favorecido). 

Quanto mais elevado for o valor obtido, maiores índices de satisfação corporal o indivíduo 

possui.  

Cooper et al. (1987, citados em Crespo, 1990) criaram o Questionário da Forma 

Corporal para investigar as preocupações sobre a forma do corpo e avaliar a satisfação 

com a aparência. Este questionário inclui itens que relacionam a imagem corporal com a 

alimentação e com a densidade corporal.  

O Körper Angst Scala (KAS), Questionário da Avaliação dos Medos e Receios 

relativos ao Corpo foi criado por Mrazek (1987, citado em Bento & Graça, 1991) é 

constituído por 22 itens, aos quais se responde numa escala de 1 – Não tem nada a ver 

comigo a 5- É exactamente o meu caso, que avaliam os medos ou receios relativos à saúde, 

aos médicos, às dores e feridas, ao aspecto físico e à capacidade de rendimento corporal. 

No âmbito da avaliação de sintomas têm sido desenvolvidos alguns questionários. 

Um dos mais conhecidos é o Symptom Checklist (SCL) de Derogatis, Rickels e Rock 

(1977, citado em Ribeiro, 1999), que se propõe avaliar sintomas (embora não 

dominantemente somatoformes). Esta versão é constituída por 90 itens. Mais 

recentemente, os mesmos autores desenvolveram o Brief Symptom Inventory, composto 

por 53 itens, que reflectem, com base na opinião clínica, os sintomas primários que estão 

subjacentes à maioria das perturbações psiquiátricas. Trata-se de um instrumento mais 

desenvolvido para o domínio da psicopatologia e que apresenta correlações entre 0,40 e 

0,75 com o Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI).  

Baseado no Psychosomatic Symptom Checklist – SUNYA (Attanasio, Andrasik, 

Blanchard & Arena, 1984), Ribeiro (1999) adaptou para a população portuguesa o 

Questionário de Manifestações Físicas de Mal-Estar – QMFME. Este instrumento é 

constituído por 17 itens, cada um descrevendo queixas psicossomáticas ou somatoformes 

usuais. Os indivíduos respondem, a cada item, de duas maneiras distintas: quanto à 

frequência com que experimentam a ocorrência e quanto à intensidade. Produz-se assim 

uma nota composta, resultante da soma do produto da frequência pela intensidade.  
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Foram também desenvolvidos e validados vários instrumentos para populações de 

crianças e adolescentes.  

A Escala de Estima Corporal (Mendelson & White, 1982) foi criada para crianças 

e adolescentes dos 7 aos 11 anos. Os itens reflectem a forma como o indivíduo valoriza a 

sua aparência e aspecto físicos. 

O Questionário da Auto-Imagem de Offer (Offer et al., 1982), criado para 

adolescentes dos 14 aos 18 anos, contém 130 itens e 11 escalas, podendo a escala de auto-

imagem e imagem corporal ser utilizada como uma medida geral de avaliação da 

aparência.  

O Questionário da Percepção da Imagem Corporal, desenvolvido por Bruchon-

Schweitzer em 1987 e validado com indivíduos dos 10 aos 40 anos, é constituído por 19 

pares de itens antónimos relativos a vários aspectos corporais. Esta autora desenvolveu, 

posteriormente, o Questionário dos Conceitos Automáticos da Imagem Corporal (BIATQ), 

em que os indivíduos classificam a frequência de 52 conceitos relacionados com a 

aparência numa escala de 5 pontos. Destes conceitos, 37 são negativos e 15 são positivos 

(Brown et al., 1990, citados em Vasconcelos, 1995). 

O Body Image Satisfaction Questionnaire (BIS), desenvolvido por Berscheid, 

Walster & Bohrnstedt (1973) e posteriormente adaptado por Wright (1989), é utilizado 

para avaliar a satisfação com a imagem corporal. Este instrumento é constituído por 23 

itens seleccionados de uma série de 46 após um estudo-piloto conduzido pelos criadores. 

Para cada questão existem 5 possibilidades de resposta de 1- Muito insatisfeito a 5- 

Plenamente satisfeito. Quanto mais elevado for o valor obtido, maiores índices de 

satisfação corporal o indivíduo possui. 

O Capt-Color-A-Person Test é usado para avaliar a dimensão subjectiva da imagem 

corporal (Wooley & Roll, 1991). Através do desenho do corpo humano, dividido em várias 

regiões, o indivíduo pinta a preto aquelas com que não está satisfeito, a vermelho aquelas 

com que está satisfeito e deixa a branco as regiões que lhe são indiferentes. 

Apesar da complexidade do conceito de imagem corporal, os métodos e técnicas de 

avaliação contribuem para aprofundar o seu conhecimento pela importância que representa 

no nosso bem-estar.  
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1. 11. O CORPO E A DOCÊNCIA: SÍNTESE 

Sintetizando, podemos referir que: 

- Cada manifestação é sempre levada pelo corpo. Não há sentimento que não 

implique um gesto, nem gesto que não implique intencionalidade.  

- Há uma tendência para o uso do termo esquema corporal na neurologia e de 

imagem corporal na psiquiatria e psicologia mas, para a maioria dos autores o esquema 

corporal e a imagem corporal interpenetram-se, pelo que o esquema corporal é uma 

estrutura geneticamente necessária à qual se junta a imagem corporal que preenche essa 

estrutura, tornando o corpo intencional.  

- É provável que a formação da imagem corporal comece ainda antes do 

nascimento, evoluindo durante a infância e ao longo da vida. À medida que crescemos ou 

envelhecemos o corpo vai-se modificando e cada um de nós vai reformulando a avaliação 

perceptiva e subjectiva da sua imagem corporal.  

- Na imagem corporal estão presentes as vivências, a história pessoal, os afectos, 

marcados no olhar, nos gestos, no corpo que se move, que é visível, que estabelece 

relações consigo próprio e com os outros, que actua face a si mesmo e face ao mundo. 

- Relativamente à interligação entre o cérebro e o corpo, podemos concluir que a 

compreensão da mente humana requer a adopção de uma perspectiva do organismo; não só 

a mente tem de passar de um cogitum não fisíco para o domínio do tecido biológico, como 

deve também ser relacionada com todo o organismo que possui cérebro e corpo integrados 

e que se encontra plenamente interactivo com um meio ambiente físico e social (Damásio, 

1998). 

- Não é somente das aquisições visuais e cinestésicas que se estabelece uma 

imagem corporal mas também de aquisições cognitivas, afectivas e sociais e que o controlo 

do corpo acompanha o controlo do espaço-tempo e permite a (re)construção de um 

equilíbrio psicológico, pelo que a dicotomia corpo/mente não existe.  

- Se percebermos o nosso próprio corpo como nosso e único, diferente dos outros, 

com as suas alterações, no corpo e na imagem corporal, a aceitação em termos psicológicos 

torna-se mais fácil, proporcionando-nos um equilíbrio fundamental para o nosso bem-estar.  

- A comunicação só se consolida através do con-tacto, também físico, baseado 

numa linguagem corporal despida de “máscaras” protectoras, transpondo o nosso espaço e 

inibições pessoais e convencionalismos socialmente bem aceites.  
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- Todos os movimentos da linguagem corporal podem conter um significado mas, 

para atribuirmos um significado aos sinais do corpo, teremos que o fazer cautelosamente, 

não podendo os mesmos ser interpretados por si só mas inseridos num determinado 

contexto social e cultural e em congruência com os aspectos personológicos de cada um.  

Como súmula referimos que o corpo, com todas as suas especificidades, 

desempenha uma função vital no bem-estar e na qualidade de vida das pessoas. É pois 

necessário reconhecê-lo e valorizá-lo, não no sentido estrito como um conjunto de órgãos, 

mas sim como uma entidade abrangente e integrativa da identidade e experiência do 

indivíduo.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 CAPÍTULO II 

O Bem-Estar Docente e o Trabalho 



 

 

Estamos a viver uma transformação que reajustará a política e a 

economia deste século. Não existirão produtos ou tecnologias 

nacionais, empresas nacionais, indústrias nacionais. Deixarão de 

existir economias nacionais, pelo menos no sentido em que hoje 

entendemos o conceito. A única coisa que permanecerá enraizada 

dentro das fronteiras nacionais serão as pessoas que compreendem 

uma nação. Os recursos primários de cada país serão as 

competências e os discernimentos dos seus cidadãos.  
Robert Reich in The Work of the Nations  

 

 

O BEM-ESTAR DOCENTE E O TRABALHO  

 

Ao longo dos séculos, de Platão aos nossos dias, muitos têm sido os autores que se 

têm debruçado sobre o estudo do homem e da sua natureza.  

O que, inicialmente, seriam relações de entreajuda e de sobrevivência perante as 

adversidades foi-se modificando com o decorrer do tempo. As fronteiras diluíram-se e o 

mundo assume dimensões globais. Passámos “de um pequeno número de singularidades 

estáveis de conhecimento e de crença para uma pluralidade flutuante e constantemente 

mutável de sistemas de crenças” (Hargreaves, 1998:63). Esta globalização, que desafia a 

identidade nacional e cultural de cada país, tem também implicações na identidade de cada 

um.  

Lévi-Strauss (1986:376) considera que a novidade na sociedade actual prende-se 

com a maior riqueza dos canais de comunicação horizontal (sincronia da “aldeia global”) 

em relação à vertical (diacronia da “tradição”). O mesmo autor refere que “de ora em 

diante, cada geração comunica com todos os seus membros com muito mais facilidade do 

que com a que a precede ou se lhe segue”. No que concerne à escola, Lévi-Strauss 

considera que as razões porque esta não consegue competir com outras formas informais 

de educação, deve-se à alteração do contexto social, cultural e económico e não porque os 

métodos tradicionais sejam maus. 
   
A nova concepção de educação e as expectativas no que toca à escola e à actividade 

docente revestem-se de um grau de exigência cada vez maior. As escolas, cuja eficácia 

ainda se baseia nos resultados académicos e em competências particularmente assentes em 
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definições convencionais e restritas (muitas vezes contextual e culturalmente específicas), 

já não respondem às exigências do mundo actual. Demasiado “surpreendente”, a realidade 

educativa obriga os docentes à aquisição (construção) contínua de requisitos pessoais e 

profissionais, que os ajudem a fazer face às múltiplas situações do seu dia a dia. Daí a 

importância do desenvolvimento do professor, que inclui múltiplos aspectos de natureza 

profissional mas também pessoal. Dissociá-los ou relegar um em função do outro é, 

obviamente, perverter o seu próprio desenvolvimento, reduzir o seu desempenho 

profissional e o seu bem-estar pessoal.  

Nesta perspectiva, propomo-nos abordar neste capítulo considerações relativas à 

pessoa do professor e à teia em que se entretece a sua actividade profissional, 

designadamente sobre o bem/mal-estar docente e a capacidade para o trabalho dos 

professores. 

 

2.1. SER PROFESSOR 

A actividade docente é comummente relacionada com aspectos mais focalizados 

nos alunos no interior de uma sala de aula ou seja na transmissão dos conteúdos 

programáticos, na avaliação de conhecimentos e nos relacionados com a disciplina. Devido 

à sua invisibilidade, a actividade docente é pouco valorizada e reconhecida pela opinião 

pública, dando até a impressão de que o trabalho do professor é pouco exigente.  

Para Ralha Simões (1994) e Latino (2000), a Actividade Docente é um conjunto de 

tarefas interrelacionadas que envolvem uma multiplicidade de factores, ligados ao 

desenvolvimento do professor e ao seu desempenho profissional, interligando variáveis 

relacionadas com o meio, com os alunos e com todos os aspectos inerentes ao processo 

ensino-aprendizagem. Hargreaves (1998) considera que a actividade docente é, 

fundamentalmente, um tipo de trabalho e é também um emprego ou seja, um conjunto de 

tarefas e de relações humanas que estão estruturadas de forma particular, acrescentando 

que a escola – aquele lugar onde trabalham a maioria parte dos professores que recebem 

um salário – é mais do que uma armação vazia com paredes e janelas, mais do que um 

ambiente de aprendizagem para os seus alunos.  

Em simbiose com o profissional está a pessoa: o ser e o fazer convergem-se ao 

redimensionamento permanente das suas concepções históricas, sociais, políticas e 

educacionais, que se criam e recriam na sua prática quotidiana (Gebran, 1994).    
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Isabel Alarcão descreve o perfil do professor, do educador, como: 

“... alguém, uma pessoa, um profissional que escolheu ser professor/educador e se 

preparou para o ser; alguém, uma pessoa para quem o contacto com os outros é 

gratificante; alguém, uma pessoa, que com prazer serve de mediador entre o saber 

subjectivo e dinâmico dos seus alunos e o saber, mais sistematizado mas também ele 

igualmente dinâmico, da ciência, da técnica, da arte ou da moral. Alguém, uma pessoa que 

situado no aqui e no agora da sua escola, da sua comunidade, do seu país, do seu mundo, 

tem as antenas em permanente alerta e capta, antes de mais ninguém, os sinais de mudança 

que, com os seus alunos decide progredir. Alguém, para quem os outros são também 

alguém e a escola uma comunidade de alguéns” (Alarcão, 1991, citada em Tavares, 

1993:29). Gebran (1994) considera que o bom professor acredita e aposta no processo 

educativo como acto político e social que visa a formação do cidadão. Assume não só o 

compromisso técnico dessa formação mas tem, especialmente, competência política, 

muitas vezes descurada, para o desenvolvimento desse processo. E mais ainda, gosta do 

que faz, aprecia o contacto com os alunos, estimula as suas manifestações e participações e 

procura mantê-los numa interacção efectiva com o conhecimento, entendido como 

condição fundamental para a sua formação, enquanto cidadãos políticos, críticos e 

criativos, partícipes da construção e reconstrução da sociedade.  

Delamont (1978) considera o professor como o ocupante de um difuso papel, face a 

um grande número de alunos que têm que ser controlados e, idealmente, ensinados.  

Para Ralha Simões (1994) o professor é mais do que um mero transmissor de 

conhecimentos e de técnicas. A actividade docente envolve aspectos humanos, pontuada 

pelo imprevisível e pelo irrepetível. O professor é alguém com uma identidade integral. 

Ducros (1984, citado em Cordeiro Alves, 1997) caracteriza a realidade humana do 

professor como um sistema vivo complexo, presente nas aulas com os seus conflitos 

interiores, as suas ambivalências e as suas contradições, os seus desejos e os seus receios. 

Nesta perspectiva, Cavaco (1993:15) considera que as histórias de vida de cada professor 

constituem “teias, filigranas de acontecimentos com carácter único, porque são pessoais e 

cada um de nós é um ser diferente, percorrendo um caminho distinto. Nelas se entrelaçam 

as origens sociais, as relações familiares, o percurso da carreira profissional, os mil 

encontros e as mudanças da existência, o quotidiano do trabalho, tudo aquilo que no 

processo do viver do homem vai modelando a maneira de ser e o modo de estar no mundo 
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e define uma identidade”. Neste sentido, o mesmo autor define o professor “como uma 

pessoa em construção, portador dum nó genético central e contínuo mas sincronizado com 

o seu tempo, situado num quadro temporal de mudanças, vivendo uma situação 

profissional plena de interrogações, que tende a afirmar-se como um objecto de estudo 

significativo pelo sentido e pela pertinência e urgência que esse trabalho pode adquirir” 

(idem). 

Como profissional que trabalha com pessoas, deveria aprender, muito rapidamente, 

a não repelir ou renegar as suas emoções, preconceitos, gostos e desgostos, desejos, 

fantasmas de poder ou de perfeição, os seus valores e os seus sonhos e a considerar todo 

este misto de sentimentos como sendo normais, analisando-os, falando deles e a pedir 

ajuda quando se sente ultrapassado por uma relação demasiado forte ou por uma situação 

demasiado complexa (Perrenoud, 1993).  

Como súmula, podemos considerar que a actividade docente envolve não só 

aspectos humanos intrínsecos à pessoa do professor, mas abrange também um leque cada 

vez mais vasto e complexo de exigências, relacionadas com o desempenho profissional, 

com o processo de ensino-aprendizagem e com as múltiplas mutações sociais, culturais e 

tecnológicas. 

   

2.2. AS MUDANÇAS SÓCIO-CULTURAIS E A ESCOLA 

Na perspectiva de certos autores (Hargreaves, 1998; Habermas, 1987; Harvey, 

1989), as formas contemporâneas e a massificação da escola foram construídas e 

estabelecidas no âmbito de condições sociais específicas: as condições da Modernidade. 

O início da Modernidade localiza-se na época do Iluminismo, Idade da Razão.  

Na essência, a Modernidade assentava em crenças iluministas de que a natureza 

poderia ser transformada pela tecnologia e de que o progresso social se poderia realizar 

através do desenvolvimento sistemático do entendimento científico e tecnológico e da sua 

aplicação racional à vida social e económica. A ideia era usar a acumulação do 

conhecimento gerado por muitos indivíduos, trabalhando livre e criativamente, no sentido 

da emancipação humana e do enriquecimento da vida quotidiana. 

Hargreaves (1998) considera que o projecto social histórico da Modernidade foi 

perseguido, essencialmente, em nome da emancipação social, enquanto forma de arrancar a 

humanidade ao paternalismo e à superstição dos tempos pré-modernos. Não restam 
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dúvidas sobre a genialidade das ideias e dos princípios. Para este autor “economicamente a 

Modernidade inicia-se com a separação entre a família e o trabalho, através da 

concentração racional da produção no sistema fabril, e culmina nos sistemas de produção 

em massa, no capitalismo monopolista ou no socialismo de estado, enquanto formas de 

aumentar a produtividade e a rentabilidade. Politicamente, concentra tipicamente o 

controlo no centro, no que se refere à tomada de decisões, à segurança social e à educação 

e, enfim, à intervenção e regulação económicas” (idem:9).  

Giddens (1991) refere a existência ainda de um estádio mais avançado de 

Modernidade, ao qual chama “Modernidade Recente” ou “Alta Modernidade”, relativo aos 

meados e finais do séc. XIX, sendo a sua difusão alargada na sequência da II Guerra 

Mundial e que vai resultar numa das reformas mais importantes em todo o mundo: a 

educação de massas. A criação da escola pública tornou-se um imperativo para a 

consolidação do Estado-Nação e, principalmente, um elemento essencial do 

desenvolvimento económico. O Estado assumiu o papel de Estado Educador e a Escola 

desenvolveu-se tendo como base pressupostos políticos claramente centralizadores que, 

idealmente, pressupunham um forte consenso social no valor da educação: o de insuflar na 

juventude um espírito de cooperação e de compreensão mútua e inseri-la numa sociedade 

cada vez mais igualitária. Procurava-se que a igualdade das possibilidades de instrução 

pudesse trazer uma igualização das possibilidades de êxito na vida (Hargreaves, 1998).    

A passagem de um sistema de ensino de elite para um sistema de ensino 

massificado mudou, profundamente, o contexto social do ensino. Os estabelecimentos 

escolares multiplicaram-se, o ensino secundário tornou-se universal. As escolas passaram a 

ser frequentadas por uma heterogeneidade de alunos. Escolarizar a totalidade da população 

infantil passou a querer dizer escolarizar os com mais dificuldades, os mais agressivos, os 

mais desfavorecidos e marginalizados, as crianças mais problemáticas. Também os 

professores foram obrigados a substituir princípios de actuação de um sistema de ensino de 

elite, adaptando-os às novas circunstâncias do ensino de massas (Esteve, 1992).  

Por volta dos anos 60 e seguintes apareceram os primeiros sinais de crise e é 

também nessa época que a maior parte dos escritores localiza as origens da condição Pós-

Moderna. Para Hargreaves (1998:10) “a Pós-Modernidade é uma condição social na qual a 

vida económica, política, organizacional e mesmo pessoal passa a ser organizada em torno 

de princípios muito diferentes daqueles que caracterizavam a Modernidade. Filosófica e 
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ideologicamente, os avanços nas telecomunicações, a par da disseminação mais rápida e 

mais lata da informação, estão a fazer com que as velhas certezas ideológicas percam 

reputação à medida que as pessoas se apercebem de que é possível viver de outras 

maneiras”. No dizer deste autor “a compreensão do tempo e do espaço está a criar uma 

mudança acelerada, uma sobrecarga de inovações e uma intensificação do trabalho 

docente. A incerteza ideológica desafia a tradição judaico-cristã, na qual se têm baseado 

muitos sistemas escolares, levando ao surgimento de crises de identidade, e a incerteza 

científica mina as alegações relativas à existência de uma base de conhecimento segura 

para o ensino o que faz com que cada inovação pareça mais dogmática, arbitrária e 

artificial do que as anteriores” (idem:11).  

Vivemos processos acelerados de mudança. Uma mudança que faz convergir num 

só mundo vários tempos e culturas, que derruba limites que pareciam estáveis, gera 

incertezas e sugere múltiplas e contraditórias direcções. Um mundo, segundo Hargreaves 

(1998), em constante mutação face a instituições e a referenciais que perderam a sua 

significação.  

A compreensão intensa do tempo e do espaço, a diversidade cultural, a 

complexidade tecnológica, a insegurança nacional e a incerteza científica são um alerta e 

um conjunto de pretextos poderosos para a mudança na vida económica, política e 

organizacional (Habermas, 1987; Carneiro, 1992; Santos Silva, 1996).  

Como tem reagido a escola a todas as mudanças?  

Para Santana Castilho (1999:8) na escola nada de significativo se alterou, 

continuando “em crise e incapacitada de projectar na sua filosofia, na sua prática e na sua 

gestão as novas realidades com que se confronta”. Como refere Schlechty (1991) a maior 

parte das estruturas escolares existentes, com os seus formatos de lições individuais, dadas 

em salas de aula individuais, por professores isolados, adequam-se mal a estas 

necessidades. Os efeitos das burocracias “expandem-se ao ponto de atingirem a formação e 

a satisfação das identidades e da individualidade dos docentes, fragilizando não só os 

próprios desejos dos professores e educadores relativamente ao ensino, mas também 

ameaçando o próprio desejo de ensinar. Elas retiram a paixão de ensinar...” (Hargreaves, 

1998:3).  

Para Barroso (1998) têm surgido, nos últimos tempos, vários movimentos sociais 

que reivindicam para si uma maior intervenção na definição das políticas educativas e 



       O Bem-Estar Docente e o Trabalho  

105 

 

iniciativa no governo das escolas. A diversificação dos sistemas educativos e a 

complexidade da sua organização obrigam a que os governos procurem responder com 

grandes reformas, propaladas como boas soluções, contudo, pouco eficazes e que na sua 

maioria não passaram do papel (idem).  

Santana Castilho (1999) refere que relativamente à gestão educacional, ainda hoje 

em Portugal, após três décadas de democracia, não são evidentes sinais de uma gestão 

eficaz aceitando-se, como forma de superação de lacunas, a carolice e o messianismo. Para 

Neto Mendes (1996:35) “o professor confronta-se permanentemente com a situação 

contraditória de ter que conviver com uma realidade escolar que o coloca em confronto 

com o fracasso, mas face ao qual se sente impotente para o confronto de uma forma 

consequente”. Também na relação pedagógica, apesar da heterogeneidade de alunos, o 

modelo que serve de paradigma de referência é baseado ainda na pedagogia colectiva em 

que “um mesmo professor ensina a mesma coisa, ao mesmo tempo e da mesma maneira a 

uma mesma classe de alunos” (Barroso, 1998:30).  

Para Ackoff (1994:200) “a maioria das escolas são disseminadores industrializados 

de informação e conhecimento. Elas têm pouco a ver com a geração actual, com o mundo 

de hoje e com o alargamento da compreensão e da sabedoria. Usam materiais e métodos 

que seriam apropriados, se os alunos fossem caixas pretas cujos outputs deveriam ser 

idênticos ao que se lá tinha posto anteriormente, (...) concebidas inconscientemente 

segundo o modelo da fábrica”.  

Na educação como noutros domínios da vida, as coisas devem andar de par em par. 

É a inter-relação entre as mudanças que lhes confere uma coerência particular, que lhes dá 

um determinado impulso. A mudança educativa requer que relacionemos a parte como um 

todo e que olhemos para as inter-relações entre as diferentes partes no contexto daquele 

todo (Hargreaves, 1998). 

Inseridos num sistema educativo ainda assente nos pressupostos da Modernidade, 

monolítico e burocrático, sujeito a pressões e a mudanças sociais, os professores e os 

educadores, pouco preparados para enfrentar este choque mutacional vão, ao longo do seu 

percurso profissional, passo a passo, descobrindo em que contexto(s) se insere a sua 

actuação, assumindo nessa descoberta, muitas vezes sozinhos, o fardo da incompreensão e 

do desencanto (Castelo-Branco, 2000).  
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No meio desta Babel de diferentes realidades e de desafios emergentes, segundo 

Popper (1988), os sentimentos de insatisfação e mal-estar vão surgindo, por vezes para 

ficar.  

 

2.3. CONCEITO DE BEM/MAL-ESTAR E (IN)SATISFAÇÃO DOCENTE 

A busca da felicidade constitui, segundo Santo Agostinho e Kant, o último 

objectivo da existência humana.  

Ser ou não ser feliz é algo fundamental na vida das pessoas, no seu raciocínio moral 

(Zarinpoush et al., 2000), nas famílias, no emprego, na educação, na política, no desporto e 

noutras manifestações sócio-culturais. Utilizados para exprimir estados como a felicidade, 

como a alegria e o contentamento, os termos satisfação e bem-estar expressam uma carga 

emotiva mas também uma dimensão cognitiva. Para Barros de Oliveira (2001), o termo 

satisfação na/com a vida realça mais a componente cognitiva e, a expressão bem-estar, 

mais abrangente e que inclui a satisfação e, pressupondo, a felicidade, é mais subjectiva, 

multifacetada ou pluridimensional. 

Diener (1984), após ter efectuado uma revisão bibliográfica sobre o bem-estar, 

concluiu que há influências ou factores que estão nela subjacentes, nomeadamente, 

algumas variáveis demográficas e contextuais e ainda, variáveis inerentes à personalidade, 

realçando: 

1 - A satisfação subjectiva, relacionada com a auto-estima, com o ambiente 

familiar, com a saúde e com a comunidade, entre outras; 

2 - Os rendimentos, considerados como contributos para o bem-estar; 

3 - As variáveis demográficas, tais como a idade, o sexo, a raça, o emprego, a 

educação, a religião, o casamento e a família; 

4 - O comportamento e resultados, que incluem o contacto social (o 

relacionamento, a amizade e o amor). Nos acontecimentos de vida, os eventos positivos 

contribuem para o bem-estar e os negativos para o mal-estar, e o envolvimento em alguma 

actividade contribui para o bem-estar;     

5 - A personalidade, constituída por diversas variáveis idiossincráticas que 

contribuem, substancialmente, para o bem-estar. Destacam-se a auto-estima (um dos 

preditores mais fortes do bem-estar subjectivo), a internalidade (indivíduos com um locus 

de controlo interno e de atribuições internas de causalidade tendem a ser mais felizes), a 
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extroversão e o neuroticismo (a primeira dimensão contribui para um maior bem-estar e a 

segunda para o mal-estar), a inteligência, a androgenia (pessoas com características de 

ambos os sexos percepcionam mais bem-estar). 

6 – As influências biológicas, relacionadas com o próprio indivíduo tal como a 

personalidade, o sexo e outras variáveis. Diener (1984) concluiu também que, apesar de 

serem inúmeros os factores que podem influenciar o bem-estar subjectivo, é irrealista 

atribuir demasiada importância a um ou a outro, isoladamente, sem serem consideradas as 

múltiplas interacções que podem intervir no bem-estar.    

O conceito de Bem/Mal-Estar Docente é também, na perspectiva de diversos 

autores, bastante subjectivo porque depende das expectativas de cada docente e dos seus 

padrões de comparação (Esteve, 1992; Esteve & Fracchia, 1988; Estrela, 1991; 1997; Jesus 

& Pereira, 1994; Jesus, 1995; 1997; Pereira, 1996). 

Esteve (1992) considera o conceito de mal-estar docente muito abrangente, porque 

contempla todos os aspectos negativos relacionados com a função docente e traduz os seus 

efeitos negativos, resultantes das condições psicológicas e sociais, em que o professor 

exerce a sua profissão. Nesta concepção estão integradas diversas noções tais como: 

insatisfação, desinvestimento, desresponsabilização, desejo de abandono da docência, 

absentismo, esgotamento, ansiedade, stresse e num nível de maior gravidade, neurose e 

depressão (Berger, 1957; Mandra, 1977; Amiel, 1988; Jesus, 1995; Pereira, 2001).  

Esteve (1992) menciona que o mal-estar docente está relacionado com a cumulação 

de situações que o professor não consegue resolver e é uma enfermidade social, produzida 

por falta de apoio da sociedade aos professores, tanto no terreno dos objectivos, como no 

das retribuições materiais e no reconhecimento de um estatuto social. 

Para Jesus (1995), dada a diversidade de terminologias utilizadas na literatura 

dedicada a esta temática são muitas vezes confundidos termos como stresse, esgotamento, 

frustração, ansiedade, tensão, depressão, neurose e mal-estar, pelo que se torna difícil obter 

uma perspectiva global e integrativa sobre a problemática do mal-estar docente.  

Hargreaves (1998) refere a culpa como uma importante preocupação emocional dos 

professores. Estreitamente ligada a sentimentos de frustração e de ansiedade, pode tornar-

se desmotivante e bastante limitativa para o trabalho e para a vida. Cavaco (1993), a 

propósito do mal-estar docente, num estudo levado a efeito numa amostra de 17 

professores da região de Lisboa, a quem foi feita uma entrevista, concluiu que os 
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professores se encontram submersos nas contradições que atravessam nas escolas, vivendo 

sentimentos de insatisfação, desânimo e até de culpabilização em contraposição ao ideal 

que gostariam de realizar.  

Beillerot (1977:39-41) considera que o mal-estar docente é uma consequência da 

“crise de ideologia, crise de instituição, crise de poder, crises e conflitos que provocam o 

isolamento do professor pela sua dificuldade de comunicação e de relação, a ponto de o 

considerar como uma “doença comunicativa”.  

A partir dos anos 70, Huberman (1989, 1989a, 1992), Huberman e colaboradores 

(1989b) e Huberman e Shapira (1985) procuraram compreender o processo de 

desenvolvimento do percurso profissional docente e dos seus ciclos de vida. Com base 

numa amostra de 160 professores, distribuídos por três escolas e divididos em quatro 

grupos, procuraram analisar não só a existência de fases comuns relativamente aos 

diferentes docentes, bem como os melhores e piores momentos do seu percurso 

profissional e a influência que os acontecimentos de vida pessoais têm na carreira docente. 

A partir dos resultados concluíram que o processo de desenvolvimento profissional dos 

professores é caracterizado por sequências específicas (itinerários-tipo), ao longo de cinco 

fases: 

. Fase da Exploração – que corresponde aos primeiros 2 ou 3 anos de tempo 

serviço, em que “a exploração consiste em fazer uma escolha provisória, uma entrega à 

investigação dos contornos da profissão e a experimentar um ou vários papéis” 

(Huberman, 1989:7). Neste percurso inicial da carreira docente a confrontação com a 

complexidade da profissão pode levar o professor a experienciar dois tipos de situação:  

- A da sobrevivência, se o confronto com a realidade escolar é problemático; 

 - A da descoberta, se esse confronto com a realidade for vivenciado com sucesso, 

entusiasmo e satisfação, por estar também inserido num grupo profissional. 

. Fase da Estabilização – que ocorre entre os 4 e os 6 anos de prática profissional, 

período que significa o comprometimento definitivo com a profissão escolhida e o assumir 

da identidade profissional.  

. Fase de Diversificação – que se situa entre os 7 e os 25 anos de tempo de serviço, 

período em que os percursos individuais, para alguns docentes, parecem divergir, levando-

os a experimentar novas abordagens na sua vida profissional. Enquanto alguns docentes se 

implicam cada vez mais na profissão escolhida outros há que, face ao desencanto 
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experienciado no seu quotidiano “encaram a hipótese, por vezes com algum pânico, de 

seguir outras carreiras, durante o pouco tempo em que isso ainda é possível” (idem, 

1992:43).  

. Fase do Conservadorismo - que ocorre entre os 25 e os 35 anos de tempo de 

serviço, período em que para alguns docentes continua a mesma divergência, enquanto que 

outros vivem a sua profissão com serenidade. 

. Fase do Desinvestimento – que ocorre entre os 35 e os 40 anos de tempo de 

serviço, período que se caracteriza por “um fenómeno de recuo e de interiorização: as 

pessoas libertam-se, progressivamente, do investimento no trabalho, para consagrar mais 

tempo a si próprias, aos interesses exteriores à escola e a uma vida social de maior 

reflexão” (idem:46). Ao longo destes três últimos estádios, a experiência subjectiva de 

satisfação/insatisfação com o trabalho depende da forma como o docente vive esses 

estádios. Huberman (1992) refere que à medida que os professores adquirem maior 

experiência profissional, seguem uma de duas trajectórias: ou uma orientação profissional 

proactiva ou uma mais marcada pelo questionamento permanente e pelo conservadorismo. 

A mesma autora acrescenta que o aumento da experiência profissional está, com maior 

frequência, associado a uma menor crença nas transformações ou reformas estruturais, a 

uma preferência por pequenas mudanças ao nível da sala de aula e a uma especialização 

em função das condições de trabalho, aspectos mais circunscritos a um espaço de 

satisfação pessoal com tendência para uma certa forma de estabilização profissional.   

Em Portugal, Gonçalves (1992) analisou o desenvolvimento de quarenta e dois 

professores do ensino primário, tendo obtido resultados semelhantes aos de Huberman. Os 

professores do estudo entrevistados foram agrupados em função da idade, no sentido de 

estudar não só os seus melhores e piores anos, os momentos de crise e de ruptura, a 

importância da formação, bem como a motivação e as etapas da carreira. A partir dos 

resultados Gonçalves (1992) distinguiu cinco fases: o início, em que pode ocorrer o 

entusiasmo ou a desilusão; a estabilidade, entre os cinco e os sete anos; a divergência, 

entre os oito e os quinze anos, que se distingue ou pelo empenho ou pela saturação dos 

professores; a serenidade, entre os quinze e os vinte e cinco anos, caracterizada pelo 

distanciamento afectivo; o final da carreira, que se distingue ou por um interesse renovado 

pela profissão ou, ao contrário, por um maior cansaço, saturação ou impaciência. 
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Segundo Fuller (1969), na sua pesquisa percursora e hoje tornada clássica sobre os 

professores, suas atitudes e inquietações, os primeiros anos da carreira docente 

descriminam-se em três fases: 

. Fase Pré-ensino – Nesta fase os estudantes de educação manifestam-se 

preocupados com a situação dos alunos. Na realidade reflectem-se e identificam-se neles. 

Com os professores, só em fantasia.  

. Fase de Sobrevivência – que corresponde aos primeiros tempos de leccionação, 

em que as preocupações dos professores são essencialmente de sobrevivência. 

Confrontados com a realidade de uma sala de aula e com as dificuldades resultantes da 

complexidade e da imprevisibilidade das situações a que têm de responder, preocupa-os a 

questão da disciplina e a da sua imagem de professor, imagem que vão construindo nos 

alunos e nos outros. É uma fase egocêntrica que dificulta a análise descentrada e objectiva 

da própria função.  

. Fase dos Problemas Concretos – Neste período, com o progressivo domínio das 

situações do ensino construído nos primeiros três ou quatro anos de prática, emergem então 

os problemas concretos relacionados com a eficácia da sua acção, como o ter de trabalhar 

com muitos alunos ou com a gestão dos conteúdos ou ainda com a falta de material.  

Para Jesus (1997) os sintomas de mal-estar são o resultado de um processo 

caracterizado por três etapas: 

. Na 1ª etapa, quando as exigências profissionais excedem os recursos do professor, 

provocando stresse. 

. Na 2ª etapa, quando o professor tenta corresponder a essas exigências, 

aumentando o seu esforço.  

. Na 3ª etapa, porque as exigências são superiores aos seus recursos adaptativos, 

surgem os sintomas que caracterizam o mal-estar propriamente dito. Neste sentido, Gold 

(1989, citado em Jesus, 1995) e Stephenson (1990) consideram que o mal-estar constitui a 

última fase num processo em que as exigências profissionais ultrapassam os recursos 

adaptativos do professor. 

Na década de 70 e de 80 surge um interesse científico, em torno do percurso 

profissional dos professores, enquadrado numa perspectiva do desenvolvimento humano 

coextensivo à duração de vida (life-span developmental psychology) (Jesus, 2000; Seco, 

2000; Pereira & Castelo-Branco, 2001).  
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Actualmente, os estudos sobre a carreira dos professores inserem-se num quadro 

mais vasto de pesquisa e de teorizações sobre o ciclo da vida humana, os quais permitem 

uma abordagem contextual, interaccionista e dinâmica do transcurso profissional do 

indivíduo. No que concerne aos docentes será o estudo do seu percurso profissional que 

proporciona uma visão integradora dos três domínios da sua biografia: a vida privada, a 

vida pública e a história colectiva (Cruz, 1995). 

A Insatisfação Docente é também um conceito muito utilizado para traduzir o mal-

estar docente.  

Para melhor compreender este conceito, definiremos primeiro a noção de 

satisfação. A satisfação docente é definida pela generalidade dos especialistas, como “um 

sentimento e forma de estar positivos dos professores perante a profissão, originados por 

factores contextuais e/ou pessoais e exteriorizados pela dedicação, defesa e mesmo 

felicidade face à mesma. Quando “tal sentimento e forma de estar dos professores não se 

verificam, mercê de factores de diversa índole, surgem manifestações de sentido contrário, 

estamos então em presença da insatisfação docente” (Cordeiro Alves, 1997:84). 

A motivação para o trabalho é um dos factores que afecta o comportamento do 

indivíduo, produzindo efeitos importantes sobre uma grande quantidade de variáveis de 

natureza cognitiva (concentração, atenção e memória), afectiva (auto-estima, interesse, 

satisfação e emoções) e comportamental (Jesus, 2000).  

Steers e Porter (1991) concluíram que a motivação é algo que estimula ou inicia o 

comportamento humano, que o orienta, que o dirige e o mantém. Para Jesus (1995; 1996) 

os factores de maior peso na determinação da satisfação profissional são os incentivos 

intrínsecos à actividade docente, nomeadamente os decorrentes do processo ensino-

aprendizagem.  

Seco (2000), num estudo efectuado junto de 752 professores do 2º e 3º ciclos do 

ensino básico, através da utilização do Teacher Job Satisfaction Questionnaire, constatou 

uma maior eficácia preditiva nas variáveis de natureza psicológica (motivação intrínseca 

versus extrínseca, locus de controlo, auto-estima, sentido de autonomia no trabalho e 

satisfação com a vida em geral) na percepção do bem-estar dos professores em situação de 

trabalho, comparativamente com as sociodemográficas (idade, sexo, estado civil, nível de 

ensino, habilitações académicas, situação profissional e tempo de experiência docente). 

Apesar de explicarem uma parte significativa na explicação da satisfação dos docentes, a 
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autora realça que as características de personalidade parecem desempenhar um papel 

diferenciador mais relevante. Também Alves (1994), num estudo efectuado com 129 

professores do ensino secundário de Bragança, concluiu que os motivos intrínsecos (o 

gosto de ser professor, a realização profissional) são os mais relacionados com a satisfação 

profissional e os extrínsecos (comparação com outras profissões, afirmação social e 

recompensas salariais) com a insatisfação docente.  

Para Santos (1996), os resultados obtidos com base numa amostra de 675 

professores, pertencentes a 25 escolas do ensino secundário, sitas na área de Lisboa, 

indicaram que os docentes parecem estar ligeiramente satisfeitos e, simultaneamente, 

descontentes com a sua profissão, considerando que a responsabilidade, a realização e o 

trabalho em si, foram tidos como os factores que mais contribuíram para a satisfação, como 

verdadeiros factores motivadores, enquanto que o reconhecimento, a progressão na carreira 

e a possibilidade de desenvolvimento não foram considerados como factores motivadores. 

Nesta linha referimos Barros et al. (1991), Rosa (1991) e Moreno (1998), para quem a 

satisfação dos professores parece estar ligada mais a factores afectivos e humanos e a 

insatisfação docente com as políticas educativas e com os procedimentos organizacionais.      

Estudos transculturais, com base em amostras diversas, constituídas por professores 

paquistaneses, israelitas e australianos, reforçam também os aspectos intrínsecos ao 

trabalho docente (Íman, 1990).  

Cordeiro Alves (1997), num estudo efectuado no distrito de Bragança a uma 

amostra de 129 professores, pertencentes ao quadro de nomeação definitiva do ensino 

secundário, verificou que as opiniões indiciadoras de insatisfação docente eram em número 

superior às opiniões de satisfação e que o índice percentual das opiniões de insatisfação se 

apresentava mais elevado. O mesmo autor refere ainda que o mal-estar docente pode 

considerar-se como “um reflexo de uma crise de ensino, por sua vez expressão de uma 

crise sócio-industrial ocidental” (idem:90).   

No que concerne ao bem/mal-estar e à (in)satisfação docente têm sido bastantes os 

autores que, nos últimos tempos têm dedicado os seus estudos (Neto et al., 1990; Seco, 

2000; 2002). Provenientes de diversos campos disciplinares e de diferentes correntes, estes 

estudos têm contribuído para desocultar uma profissão que todos conhecem do exterior 

mas cuja interioridade só muito dificilmente se vem abrindo a olhares a ela alheios 

(Estrela, 1997). 
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Não existindo unanimidade sobre os conceitos de bem/mal-estar e de insatisfação 

docente, torna-se fundamental identificar os factores processuais que podem contribuir 

para o bem/mal-estar dos professores e educadores.  

 

2.4. FACTORES QUE CONTRIBUEM PARA O MAL-ESTAR DOCENTE 

Esteve e Fracchia (1988) comparam o mal-estar docente à situação de corredores de 

Fórmula 1 que, percorrendo um circuito a grande velocidade, se deparam, subitamente, 

com uma nova sinalização, que não compreendem, ou ainda à situação de actores 

intervenientes numa representação clássica cujo cenário é mudado inesperadamente para 

motivos do Pato Donald. Qual a reacção dos protagonistas? Esta metáfora ilustra, de uma 

maneira surpreendente, o que passam amiúde os professores, fazendo face a situações 

imprevisíveis para as quais não estão preparados.  

Na opinião de Hargreaves (1998) o mal-estar docente depende de factores macro-

contextuais, tais como o meio social e o clima organizacional (conjunto de características e 

percepções individuais e sociais que descrevem o contexto em que se produz a conduta 

laboral dos membros da organização), onde os professores exercem a sua função. 

Jesus (1997:60-61) considera ainda que são múltiplos os factores que contribuem 

para o mal-estar docente, nomeadamente:  

. Pessoais ou da vida privada (personalidade do professor, estabilidade familiar, 

relações sociais, ocupação dos tempos livres, etc.);  

. Relações estabelecidas com os alunos (indisciplina e desinteresse, etc.); 

. Relações estabelecidas com os colegas (falta de cooperação, etc.);  

. Relações estabelecidas com os encarregados de educação (falta de participação 

na vida escolar dos filhos, problemas inerentes ao percurso escolar dos seus educandos, 

etc.); 

. Processo ensino-aprendizagem (preparação das aulas, avaliação dos alunos, etc.);  

. Condições de trabalho (sobrecarga de tarefas, falta de recursos materiais, etc.);  

. Contexto sócio-educativo (colocações, falta de reconhecimento social, indefinição 

do papel profissional, etc.). 

Para Esteve (1992), os factores de mal-estar são apresentados em duas ordens: 

. Factores Internos à Classe ou de 1ª Ordem – ligados a questões de incidência 

directa sobre a acção do professor, aos recursos materiais e às condições de trabalho, ao 



 

114 

 

esgotamento docente pela acumulação de exigências e à violência nas instituições 

escolares.  

. Factores de Contexto ou de 2ª Ordem – ligados com questões relacionadas com a 

transformação do papel do professor, com a contestação da função docente, com a 

modificação do apoio de contexto social, com a redefinição dos objectivos de ensino e com 

o avanço do saber e com a imagem social do professor. 

Segundo Cordeiro Alves (1997) são muitos autores que dão grande relevo, 

sobretudo numa linha determinante de insatisfação, aos factores de ordem económica, 

institucional, pedagógica, relacional e social (Blase & Pajak, 1986; Jacobson, 1988): 

. Factor Económico – é a este nível que, segundo várias investigações, reside uma 

das maiores fontes de insatisfação. Jacobson (1988:179) refere que os professores “iniciam 

a sua carreira cheios de boa vontade para renunciar a altos salários, colocando em primeiro 

lugar as expectativas referentes às recompensas intrínsecas ao seu trabalho. No entanto, 

quando essas expectativas são frustradas, os salários convertem-se numa fonte de grande 

insatisfação profissional, originando frequentemente altas percentagens de abandono”.  

. Factor Institucional - a este nível, o professor sente a pressão do carácter 

centralizador-conservador inerente à própria natureza da instituição. Estrela (1997) refere a 

dissociação entre as orientações educativas de determinadas políticas e as condições 

materiais e institucionais da sua realização.  

. Factor Pedagógico - a este nível o professor defronta-se não só com os êxitos e 

fracassos do aluno, que são geradores de satisfação e de insatisfação, mas também se vê 

confrontado a realizar a sua acção educativa em condições de trabalho organizacionais e/ou 

materiais consideradas, pela maioria dos autores, como deficientes ou pobres (Lisboa, 

1926; Braga da Cruz, 1990; Friesen, 1984; Dunham, 1981; 1992).  

. Factor Relacional - o campo relacional é tido como um dos aspectos mais 

importantes na acção educativa e abrange, no contexto educativo, dois tipos de relação: 

- Relação professor-aluno(s) - O comportamento dos alunos constitui uma das 

grandes fontes de insatisfação docente (Veiga, 1995; Cordeiro Alves, 1997; Estrela, 1997). 

Para Cordeiro Alves (1997) a interpessoalidade do professor-aluno está condicionada não 

só pela imagem ou representação do professor pelo aluno mas também pela imagem ou 

representação do aluno pelo professor. Ventura de Pinho (1993) considera que o estudo dos 

aspectos relacionais professor-aluno é essencial para a compreensão da estrutura, origem e 
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desenvolvimento dos comportamentos e refere “que cada vez mais a comunicação afectiva 

sócio-relacional, dentro de certo equilíbrio e tendo em conta alguns parâmetros, entre os 

quais a idade dos alunos e a maturidade psicológica do professor, desempenha um papel 

apreciável dentro da sala de aula e influi nos comportamentos escolares dos alunos” (idem: 

9). Dunham (1981), Estrela (1997) e Veiga (1995) fazem referência aos comportamentos 

disruptivos (disruptive behavior) ou indisciplinados dos alunos.  

- Relação professor-colegas – A falta de amizade e de espírito de grupo dos 

professores é sublinhada por Harmon e Rotman (1984). Segundo Delaire (1988) o sentido 

de corpo na profissão docente tem-se perdido, dando-se maior relevo às vidas privadas. 

. Factor Social – A este nível os factores de mal-estar estão relacionados com o 

baixo estatuto social conferido à classe docente. Em Portugal, segundo resultados obtidos 

no estudo de Cruz et al. (1988), quer os professores quer a opinião pública consideram a 

profissão docente como uma profissão de baixo estatuto comparativamente com profissões 

para as quais é requerida a mesma ou inferior formação académica. Estrela (1997) refere 

que no nosso país a imagem mais negativa prevalece nas camadas de população mais 

desprotegidas.  

Estudos, mais recentes, relacionados com o bem/mal-estar docente apontam, como 

causas do stresse nos professores e como factores que afectam a sua capacidade para o 

trabalho, os aspectos relacionais da profissão (professor/professor, professor/aluno, 

professor/pais); o ambiente de trabalho (tempo, número de alunos, equipamento); o 

estatuto profissional (salários, falta de reconhecimento); os aspectos organizacionais; a 

sobrecarga de tarefas e de papéis e ainda, o excesso de burocracia (Jesus, 1995; 1996; 

1997; 2000; Ramos, 1999; Pereira & Castelo-Branco, 2001; Silva et al., 2000; 2000a; 

Mota Cardoso, 2002; Pereira et al., 2002; 2003; 2006; Castelo-Branco et al., 2005).  

Resumidamente, são diversos os factores que contribuem para o mal-estar docente, 

bem como são múltiplos os seus sintomas e manifestações. A realidade educativa e os 

estudos apresentados levam-nos a tecer algumas considerações sobre alguns sintomas e 

manifestações desse mal-estar.  
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2.5. SINTOMAS E MANIFESTAÇÕES DO MAL-ESTAR DOCENTE 

A Organização Internacional do Trabalho (O.I.T., 1981), num relatório sobre o 

“Emprego e Condições de Trabalho”, considera a profissão docente como uma profissão 

de risco físico e mental.  

A noção de sintomas psicossomáticos associados ao mal-estar desapareceu do 

Diagnostic and Statistical Manual (DSM) devido à conotação que a teoria psicossomática 

tinha com as teorias psicanalíticas, sendo substituída pela noção de perturbações 

somatoformes. Segundo o DSM IV as perturbações somatoformes caracterizam-se pela 

presença de sintomas físicos ou perturbações corporais inexplicáveis.  

No DSM IV as perturbações de somatização implicam: 

 - Quatro sintomas de dor, relacionados com quatro regiões ou funções diferentes; 

- Dois sintomas gastrointestinais, que não sejam dor (como náusea, diarreia, ou 

vómitos); um sintoma sexual (como indiferença sexual ou disfunção ejaculatória);  

- Um sintoma pseudoneurológico, que não seja dor (como afonia, dificuldade de 

coordenação ou de equilíbrio).  

A relação entre a profissão docente e a manifestação de sintomas de doença, quer 

no plano biofisiológico quer no plano comportamental, emocional e cognitivo tem sido 

referida por vários autores (Jesus, 1995; 1996; 1997; 2000; Ramos, 1999; Mota Cardoso, 

2002; Pereira et al., 2002; 2003; 2006; Castelo-Branco et al., 2005; Castelo-Branco & 

Pereira, 2006). Como principais manifestações são referidas perturbações a nível digestivo 

e cardiovascular, desordens intestinais, hipertensão arterial, dores de cabeça crónicas, 

insónias, úlceras, menor resistência a infecções, modificações do comportamento 

(irritabilidade e agressividade), culpabilidade em relação ao insucesso dos alunos, o stresse 

emocional que, num continuum, podem originar perturbações neuróticas e depressivas 

(Dunham, 1992; Castelo-Branco & Pereira, 2005; Mota Cardoso, 2002; Pereira et al., 

2003). Outros autores referem ainda que na génese de muitas doenças e lesões, que 

contribuem para a diminuição da capacidade para o trabalho, estão aspectos ligados à 

saúde e à segurança no trabalho, ambientes menos bem protegidos do frio e do calor e 

aspectos ergonómicos - inadaptação das tarefas ao homem (Noulin, 1992; Macleod, 1995; 

Silva et al., 2000; Maia, 2002: Pereira et al., 2002).  

Em França, num estudo supervisionado pelo Ministério da Educação com uma 

amostra de professores que vai desde o ensino pré-primário ao secundário, conclui-se que 
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muitos docentes sofrem distúrbios de carácter e de comportamento e que a percentagem 

destes problemas tem aumentado nos últimos anos. Também se concluiu que um grande 

número de professores interrompe, durante largos períodos de tempo, a sua actividade 

docente, através do uso de atestados médicos, porque se sente afectado por distúrbios de 

ordem mental que vão da depressão passageira, da “alergia” aos alunos até à doença 

mental de efeitos irreversíveis (Mandra, 1977). 

Beillerot (1977) afirma que as crises e os conflitos existentes no seio dos 

professores provocam um mal-estar que se manifesta pela ansiedade que, associada à 

acumulação de problemas e a questões não resolvidas levam ao stresse profissional. 

Amiel (1988) considera que o aparecimento de problemas relacionados com o mal-

estar docente começa com sintomas de fadiga, evoluindo depois para perturbações do sono, 

modificações do comportamento (irritabilidade e agressividade) e afectação da actividade 

intelectual. Estes sintomas intensificam-se e dão lugar a outros ao nível digestivo e 

cardiovascular. A combinação deste conjunto de desequilíbrios reflecte-se, posteriormente, 

a nível psíquico provocando graves perturbações neuróticas e depressivas.  

Para Kossack e Woods (1980), o trabalho é a faceta predominante da vida dos 

professores e porque se julgam insubstituíveis, aceitam todo o tipo de tarefas que lhes são 

propostas. Com muito que fazer em pouco tempo, começam a sentir-se pressionados no 

seu dia a dia e alteram os seus hábitos de vida. Surgem então insónias, dores de cabeça, 

recorrem a medicamentos, tabaco, álcool ou comida, manifestam uma grande impaciência 

e irritabilidade no contacto com os outros e desenvolvem um pior autoconceito. As suas 

conversas assentam essencialmente sobre o trabalho e revelam uma conotação negativa, 

tendem a utilizar recursos audiovisuais evitando o contacto directo com os alunos, sentem-

se a funcionar como robots como se tivessem perdido todo o entusiasmo, revelam 

instabilidade emocional, manifestam vontade de mudar de profissão, apresentam pressão 

arterial elevada, úlceras ou outros sintomas físicos ou psíquicos. 

Hargreaves (1998) refere a culpa como um traço característico de muitos 

professores e o não saber lidar construtivamente com ela pode degenerar no abandono do 

ensino, esgotamento, cinismo e noutras reacções negativas.  

Nóvoa et al. (1991:113) apresenta como consequências do mal-estar, “sentimentos 

de desajustamento e insatisfação perante os problemas reais da prática do ensino; pedidos 

de transferência, desenvolvimento de esquemas de inibição (não implicação pessoal no 
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trabalho que se realiza), desejo manifesto de abandonar a docência, absentismo laboral, 

esgotamento, stresse, depreciação do eu, reacções neuróticas, depressões, ansiedade como 

estado permanente associada, em termos de causa-efeito, a diagnósticos de doença 

mental”. 

Outros autores consideram, como reflexos do mal-estar docente, as repetidas 

licenças por doença, o aumento dos pedidos de aposentação, rejeição da profissão (Couty, 

1981), doenças nervosas (Breuse, 1984), a insatisfação, o desinvestimento, a 

desresponsabilização, o desejo de abandonar a docência, o absentismo, o esgotamento, a 

ansiedade, o stresse e, num nível de maior gravidade, a neurose e a depressão (Vila, 1988; 

Esteve, 1992; Jesus, 1997; Pereira, 1996; Silva et al., 2000; Pereira et al., 2002). 

Porque achamos pertinente para o nosso estudo, teceremos a seguir considerações 

sobre o stresse e o burnout, a fadiga-exaustão, o absentismo e o abandono da carreira 

docente. 

 

2.5.1. Stresse e Burnout 

O Relatório Investigação sobre o Stresse Relacionado com o Trabalho (Research 

on Work-related Stress), da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, 

reconhece que o stresse no trabalho tem consequências indesejáveis na saúde dos 

trabalhadores e eu se repercute, negativamente, nos seus locais de trabalho (Cox et al., 

2000).  

Conceptualmente, apesar da frequência do uso da palavra stresse, o termo é 

considerado ambíguo levantando, por isso, problemas na sua abordagem. De origem 

inglesa, foi utilizado pela primeira vez pelo húngaro Hans Selye (1979) no seu trabalho – A 

Syndrome Produced by Diverse Nocuous Agents – tendo sido definido como non specific 

response of the body to any demand made upon it.  

Dunham (1992) refere que o conceito stresse traduz um conjunto de reacções 

comportamentais, emocionais, mentais ou físicas, causadas por prolongadas e crescentes 

pressões significativamente maiores do que os recursos de defesa. Meichenbaum (1985) 

defende que o conceito stresse implica a pessoa total, pois o stresse reside numa particular 

afinidade dinâmica, constante e bidireccional, entre a pessoa e o envolvente, enquanto 

agem um sobre o outro. 
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Segundo Pereira (1996:65) a presença de stresse é aceite “quando as exigências são 

mais fortes do que a capacidade que o indivíduo tem de se adaptar ou seja de lidar com os 

mecanismos de coping” (estratégias que o indivíduo utiliza para lidar com as situações de 

dano, ameaça ou desafio). A mesma autora refere ainda que a noção de dano explicita 

situações desagradáveis (morte, doença, perda de status social, perda de relacionamentos 

significativos ou problemas económicos, entre outros); a ameaça refere-se à antecipação 

daquilo que poderá acontecer (ocorrências negativas idênticas às de dano mas que, 

contudo, ainda não aconteceram); no desafio, o indivíduo confia que tem possibilidades 

para ultrapassar as dificuldades. 

Alguns autores consideram que o stresse, visto como o conjunto das diversas 

situações que se nos colocam todos os dias e às quais somos chamados a responder, é 

desejável (Almeida, 1985; Cockburn, 1996; 2000; Cordeiro, 1999). 

Também Martinez (1989) e Latack (1986) referem que a existência de factores de 

stresse não deve, necessariamente, ser interpretada de forma negativa. Nesta concepção 

devemos distinguir entre eustresse e distresse:  

. Eustresse, relativamente à optimização dos recursos adaptativos do sujeito, 

perante situações problemáticas que constituem um desafio.  

. Distresse, relativamente à má adaptação do organismo, perante os factores de 

stresse. Quando o nível de stresse é muito elevado ou se mantém por um longo período de 

tempo e o sujeito não consegue reduzir a intensidade ou a duração dos estímulos 

desencadeantes, ocorre uma hiperactividade no funcionamento do organismo. Neste 

sentido é importante referir os três estádios de distresse: 

1º. Reacção de alarme, quando o sujeito toma consciência de uma situação de 

stresse;  

2º. Resistência, numa necessidade de adaptação à situação quando as pressões 

continuam;  

3º. Exaustão, se as pressões persistem durante demasiado tempo e o sujeito é 

incapaz de manter as respostas adaptativas exigidas pela presença do estímulo stressante 

(Vila, 1988; Dunham, 1992; Esteve, 1992; Pereira, 1996).  

O termo stresse, em termos educacionais, é utilizado por Kyriacou (1987) para 

referenciar o mal-estar docente. Este autor identificou-o com as experiências desagradáveis 
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vividas pelo professor resultantes do seu trabalho docente, tais como emoções 

desagradáveis, estados de tensão, frustração, ansiedade, cólera, depressão e esgotamento. 

Actualmente, tem sido dado grande ênfase ao stresse ocupacional na profissão 

docente sobressaindo, como causas desse mal-estar, alguns factores de risco relacionados 

não só com os aspectos ambientais, bem como ligados à organização do trabalho, a 

factores físicos e psicológicos, a causas ergonómicas e a estilos de vida menos saudáveis 

(Pedroso & Araújo, 1998; Silva et al, 2000; 2000a; Pereira & Castelo-Branco, 2001; 

Pereira et al., 2002; 2003; 2006; Latino et al., 2003; Castelo-Branco & Pereira, 2006; 

Francisco et al., 2005).  

Freudenberg, psicanalista americano, introduziu, em 1973, pela primeira vez, o 

termo burnout, para se referir aos efeitos de abuso de drogas em doentes crónicos 

(perspectiva clínica). Posteriormente, após meses de trabalho acelerado, o autor descreveu 

como principais reacções emocionais, a exaustão, a irritabilidade/raiva, a depressão, a 

arrogância e a culpa. Verificou que o excesso de trabalho provoca exaustão e as pessoas 

sentem-se “queimadas” porque ficam exaustas de tanto trabalharem e exigirem delas 

próprias. Desde então, o termo burnout (esgotamento) tem sido muitas vezes utilizado para 

descrever sintomas como a sensação de esgotamento físico, mental e afectivo, a atitude fria 

e indiferente em relação aos outros e a sensação de inadequação ao trabalho.  

Tido como um fenómeno frequente nos serviços humanos, o burnout caracteriza-se 

pela existência da exaustão emocional e da despersonalização (Pereira, 1996). A autora 

considera que o stresse e o burnout são “duas palavras sempre presentes na carreira 

docente e que interferem no processo de ensino-aprendizagem. Manifestam-se nas 

realizações dos professores levando a execuções de potencial baixo” (idem:68). Vários são 

os autores que consideram que a síndroma profissional burnout é muito típica nas 

profissões de risco, como a docência (Anderson & Iwanicki, 1984; Pereira, 1996; Freitas et 

al., 1999). 

De acordo com Pires e Posada (2001), as constantes mudanças que ocorrem no 

nosso sistema educativo, bem como a pressão permanente (mobbing) a que são submetidos 

os docentes leva-os, não raramente, ao sofrimento e à exaustão (burnout).   

Para Ramos (1999) a profissão docente, para além de um conjunto genérico de 

agentes indutores de stresse, comuns a todas as profissões, cultiva alguns muito precisos e 

idiossincráticos, ligados a questões relacionais e contextuais, próprias da profissão aos 
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quais ainda se somam factores pessoais, familiares e sociais. Neste contexto, a profissão 

docente é um exemplo, bastante ilustrativo, das influências que os acontecimentos de vida 

pessoais podem ter nos docentes, em particular na relação com a percepção da auto-

eficácia, com a satisfação e com o desempenho profissional (Pereira, et al., 2002; Tavares 

et al., 2003).  

Autores como Coates e Thoresen (1976, citados em Pereira, 1991) consideram que 

a ansiedade e o stresse são prejudiciais aos professores. Para Kryacou (1987), a saúde 

mental dos professores é afectada negativamente pelo stresse a que muitos docentes estão 

sujeitos. 

Gorriel (1985) distinguiu duas categorias de stresse docente: 

Na primeira categoria, o stresse estrutural, proveniente da influência negativa das 

estruturas institucional e administrativa; 

Na segunda categoria, o stresse conflito, proveniente dos obstáculos à realização 

das responsabilidades pessoais. 

Goupil (1985) considera serem dois os factores de stresse docente: 

. Factores Externos, referentes ao comportamento dos alunos, às relações 

interpessoais e à mobilidade no trabalho;  

. Factores Internos, referentes aos factores ligados à pessoa (expectativas, atitudes, 

o conceito de si, muitas vezes associados às condições de trabalho).  

Favretto (1985) menciona a existência de razões internas e externas: 

. Razões Internas, pelo facto dos professores viverem ansiosamente a 

responsabilidade da aula e a condição de trabalho com uma sensação de isolamento;  

. Razões Externas, pelo grave conflito de papéis, pela relação com os alunos e pela 

exigência do contexto social. 

Em Portugal, segundo um estudo de Cruz (1989), cerca de 62,5% dos professores 

apresentam um elevado nível de stresse profissional enquanto que em Inglaterra, somente 

25% dos professores apresentam o mesmo nível de stresse.  

Segundo Jesus (1995), o conceito de stresse é muitas vezes confundido com 

factores de stresse. Schonfeld (1989) considera que a existência de factores de stresse não 

implica a sua ocorrência. As diferenças individuais, tais como as características de 

personalidade, são determinantes na forma como cada um lida com potenciais situações de 

stresse. A mesma situação pode ser interpretada como de ameaça ou de desafio por 
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diferentes sujeitos e só constitui problema quando o sujeito não consegue lidar 

adequadamente com ela ou seja, quando não utiliza estratégias de coping eficazes para a 

gerir, tornando ameaçadora a situação que inicialmente foi de desafio (Jesus, 1995; Pereira, 

1991). A utilização dos mecanismos de coping pelo indivíduo, para resolver os seus 

problemas, depende da sua capacidade para confiar ou não nos seus recursos (Pereira, 

1991; Cordeiro, 1999). 

Para Frasquilho (1998), a solução do stresse dos professores passa, 

imprescindivelmente, por uma correcta identificação das causas que o provocam. 

Igualmente importante, continua a mesma autora, será uma intervenção múltipla conforme 

os sectores sistémicos mais envolvidos, quer sejam problemas de ordem sócio-cultural, de 

ordem organizacional, quer ao nível do local do trabalho, ao nível pessoal ou ao nível do 

ambiente físico. 

O stresse tanto é algo “traumático“ que do meio externo ou interno nos atinge, 

como é o conjunto das consequências provocadas no organismo pelo agente indutor, como 

é ainda algo indefinido e indicador de um mal-estar físico, mental, social e até moral. Se 

superadas, as situações de stresse são “organizadoras do nosso crescimento e da nossa 

identidade, quase sempre agentes de saúde e de certeza, garantes da nossa experiência e 

maturidade emocional” (Mota Cardoso, 1999:11). 

 

2.5.2. Absentismo 

O conceito absentismo é definido como a ausência, por curtos ou longos períodos, 

dos trabalhadores ao trabalho por razões de ordem médica ou outra (Almeida, 1985). 

Nos professores, o absentismo é admitido, geralmente, como uma manifestação do 

mal-estar docente (Cordeiro Alves, 1997). 

Este fenómeno, considerado contagioso por Amiel (1988), está também assente 

num sentimento de injustiça social e de procura do professor, para alívio e escape 

momentâneo de tensões acumuladas no seu trabalho (Esteve, 1992).  

Em Portugal, num estudo elaborado por Braga da Cruz em 1990, quando ainda 

eram permitidas duas faltas por mês, o absentismo docente era considerado normal. Este 

estudo, constatou que este fenómeno era mais acentuado no ensino pós-primário (53,2% no 

Preparatório, 55,1% no Unificado e 52,6% no Secundário) do que no ensino primário 

(17,1%) ou pré-primário (17,6) e atingia, sobretudo, os docentes de idades compreendidas 
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entre os 26 e os 35 anos (49,5%), muito mais os homens do que as mulheres (51,9% vs 

33,2%) e muito mais os professores do ensino oficial do que os do ensino privado (41,2% 

vs 16,3%). Mais recentemente, num estudo efectuado por Castelo-Branco e Pereira (2002), 

numa amostra constituída por 232 docentes, pertencentes aos vários níveis de ensino, 

quando questionados sobre faltas ao trabalho durante o último ano, devido ao seu estado de 

saúde, verificou-se que, numa escala de 1 a 5, o absentismo se situava no máximo até 9 

dias. Segundo Esteve (1992) o absentismo tem como última opção um gesto de 

sinceridade: o abandono real da profissão docente. 

 

2.5.3. Abandono da profissão docente 

Em Portugal, o Relatório Braga da Cruz (1990) refere, no seu conteúdo, que o 

desejo de abandono da profissão docente é generalizado e percentualmente expressivo. 

Mais de 35% dos professores declararam que se tivessem oportunidade deixariam de ser 

professores. A vontade de abandonar a profissão está ligada a aspectos concretos da vida 

docente, nomeadamente à remuneração (32,6%), à degradação da carreira (21,7%), à falta 

de estímulo (19,8%) e, como razões principais da sua não concretização, à dificuldade em 

arranjar emprego (39,4%), idade (é tarde para começar de novo) e à segurança do salário (e 

do emprego). Também se constatou que o desejo de abandono é maior nos professores 

provisórios (48,5%) do que entre os efectivos (29,2%).  

Mais recentemente, num estudo efectuado por Pereira, Silva, Castelo-Branco e 

Latino (2002), numa amostra constituída por 232 docentes, pertencentes aos vários níveis 

de ensino, quanto questionados sobre o mal-estar docente e a saúde, a maioria dos 

inquiridos referiu não ter a certeza se daí a dois anos poderia exercer a sua actividade 

docente. 

Nos EUA, num estudo desenvolvido por Farber (1984), 10% dos professores 

deixam todos os anos o ensino e somente 59% dos professores permanecem mais de quatro 

anos a ensinar. Também nos EUA, no Estado de Connecticut, num estudo que teve por 

amostra 291 professores do ensino secundário, entre 5 a 15 anos de experiência de ensino, 

verificou-se que as razões mais apontadas para um possível abandono da carreira estavam 

relacionadas com o salário (76%), com as fracas oportunidades de promoção na carreira 

(45%) e com a sobrecarga de trabalho a desenvolver e com o pouco tempo para o realizar 

(Litt & Turk, 1985). Ainda nos EUA, num estudo realizado com uma amostra de 1602 
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professores, entrevistados telefonicamente, 55% da amostra referiu que já tinha pensado 

em deixar a carreira docente devido à existência de sentimentos de insatisfação profissional 

(Harris, 1986). Neste estudo também se concluiu que 80% dos professores revelaram que o 

aumento salarial é um factor essencial para a retenção de bons professores no ensino.  

Para Francès (1981:89) “a percentagem de variância que na satisfação em geral se 

atribui ao salário, nunca é muito elevada (qualquer que seja a categoria de trabalhadores 

considerados), quando comparada com a que deriva dos aspectos intrínsecos”.  

Em Portugal, Cordeiro Alves (1997: 95) não subestima esta questão mas refere, 

contudo, que não é somente o salário que promove o “prestígio, o reconhecimento, o 

verdadeiro estatuto socioprofissional e a retenção dos professores portugueses na docência, 

mas também outros valores, nomeadamente pessoais, sociais e relacionais”. 

Pela abordagem efectuada podemos referir que são múltiplas as manifestações 

relativas ao mal-estar docente. Pela sua gravidade e persistência e uma vez que afectam um 

grande número de docentes, torna-se pertinente reflectir e tomar medidas para a sua 

prevenção.   

 

2.6. PREVENÇÃO DO MAL-ESTAR DOCENTE 

No momento actual do conhecimento e de acordo com princípios dirigidos para a 

obtenção de uma vida saudável, o bem-estar e a qualidade de vida do homem constituem o 

maior paradigma do mundo contemporâneo.  

Para Hargreaves (1998), as concepções múltiplas e flexíveis da excelência no 

ensino baseiam-se numa sabedoria colectiva existente na comunidade dos professores e de 

outros educadores e é dela que emergem. No seu livro Os Professores em Tempos de 

Mudança, ao analisar a condição social da pós-modernidade e as suas implicações para a 

mudança do mundo profissional dos professores, refere que a flexibilidade, característica 

determinante e definidora da ordem pós-moderna, cujos principais produtos são, entre 

outros, o conhecimento e a informação, trouxe consigo “mudanças notáveis na estrutura 

ocupacional e social, mudanças que apelam a novas qualidades e perícias por parte da 

futura força de trabalho e daqueles que educam” (idem: 55). A educação em competências 

e qualidades, como a adaptabilidade, a responsabilidade, a flexibilidade e a capacidade de 

trabalhar com os outros, são um objectivo importante para a escola e para os professores. 

Neste sentido é importante que os professores encarem a flexibilidade como “uma 
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oportunidade democrática aberta que requer empenhamento e comprometimento crítico” 

(ibidem:59). De facto, segundo Seco (2000: 45), os múltiplos papéis que o contexto socio-

económico espera do profissional da docência supõe o domínio de um leque de 

competências pessoais (que ultrapassa largamente a simples acumulação de 

conhecimentos) e uma maior versatilidade para lidar com a mudança (quer ao nível da sala 

de aula, quer ao nível do próprio contexto escolar), imperativos que conduzem, em muitos 

casos, ao confronto com desajustes que implicam reestruturações frequentes das 

representações que o professor tem da sua actividade, de forma a conseguir responder 

adequadamente às exigências sociais e profissionais, que se sucedem a um ritmo tão 

acelerado”.     

Para alcançar um estado de completo bem-estar, o indivíduo ou o grupo devem ser 

capazes de definir, realizar e satisfazer as suas aspirações, as suas necessidades, mudar ou 

enfrentar o ambiente. Dada a complexidade da actividade docente, torna-se difícil conjugar 

as diferentes dimensões relativas ao bem-estar, pelo que os sentimentos de mal-estar se 

instalam nos indivíduos e no grupo. Apesar de não haver uma solução genérica para o 

debelar, algumas investigações feitas nas últimas décadas concluíram que, após a 

identificação de sintomas e potenciais factores de mal-estar, é possível dotar os professores 

e educadores de meios para o prevenir e enfrentar os problemas ligados à realidade da 

profissão docente, nomeadamente através de uma intervenção conjugada em diversos 

planos: sociopolítico, formação de professores e actuação do professor (Jesus & Pereira, 

1994; Jesus, 1996; 1997; 2000; Pereira, 1996; 2001; Tavares, 1997; Castelo-Branco, 2000; 

Castelo-Branco & Pereira, 2001a; 2001b; Seco, 2002; Tavares et al., 2003).  

 

2.6.1. Plano Sociopolítico 

Para Jesus (1997; 2000) um dos pontos fulcrais está relacionado com a 

revalorização da imagem social dos professores. Nesta matéria, é referida a importância 

dos órgãos de comunicação social na necessidade de atribuir maior destaque aos 

acontecimentos positivos referentes à escola e não somente aos negativos. 

Outro dos aspectos a destacar no plano sociopolítico prende-se, não só com a 

atribuição de salários mais consonantes com as habilitações académicas e com as 

responsabilidades dos professores, bem como com o desenvolvimento de melhores 

condições de trabalho para que os professores possam tornar exequível a sua motivação e 
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competência profissionais. A delimitação clara e coerente das funções dos professores é 

também pertinente e de suma prioridade. Para Seco (2002), os incentivos extrínsecos 

constituem, também, factores críticos para a fixação dos professores na profissão e de 

incentivo para a sua motivação e satisfação. O desenvolvimento dos aspectos intrínsecos e 

as recompensas extrínsecas só terão resultados profícuos se acompanhados “de um plano 

de formação que, de forma cada vez mais significativa e personalizada, com a profissão” 

(idem:400).  

 

2.6.2. Plano da Formação de Professores  

Dada a complexidade das funções docentes, a formação pode constituir um 

instrumento ao serviço do desenvolvimento pessoal e profissional do professor e da 

inovação educativa (Ralha-Simões, 1994; Tavares, 1996, 1997; Seco, 2002; Tavares et al., 

2001; Tavares et al., 2003; Pereira & Quiroga, 2005).  

Neste sentido, a formação de professores “pode contribuir para que a prática 

profissional seja experienciada com satisfação e autoconfiança, encorajando a construção 

de um percurso profissional caracterizado pela motivação e pelo desenvolvimento pessoal 

e interpessoal, enquanto critérios fundamentais do bem-estar docente” (Jesus, 1997:37). 

Este autor considera ainda que pelo facto de existirem diversos programas de formação que 

procurem contribuir para a prevenção de situações de mal-estar, o professor para reduzir 

esse mal-estar, deve aceitar a possibilidade da sua existência. Segundo Dominicé (1990) o 

auto-conhecimento adquirido sobre a nossa biografia pessoal e profissional é a base para 

uma tomada de consciência e mudança de atitudes. 

Atendendo a que os professores e educadores são afectados pelo stresse torna-se 

fundamental compreender e saber lidar adequadamente com as situações que induzem esse 

stresse. Para tal, os sistemas de formação, devem valorizar o desenvolvimento individual 

para que os docentes aprendam a saber lidar adequadamente com as estratégias de coping, 

conjunto de esforços cognitivos e comportamentais utilizados com o objectivo de saber 

lidar com as exigências internas ou externas, tendo em vista a promoção de docentes mais 

resilientes, capazes de saberem prevenir, minimizar ou ultrapassar as adversidades pessoais 

e profissionais e os seus efeitos (Pereira, 1996; 2001; Schmied & Lawler, 1996; Grotberg, 

1995; Tavares, 1993; 1996; 1997; Tavares et al., 2001; Tavares et al., 2003; Jesus, 2000). 

Citando Tavares (1997:87) o “desenvolvimento da capacidade de resiliência 
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(invulnerabilidade) não se deverá sentir a nível do aumento de carapaças, de muros, de 

grades, de mecanismos de defesa que a tornem insensível, passiva, conformada. Antes 

deve ir no sentido de a tornar mais forte, mais equilibrada, para poder intervir na 

sociedade”.  

A formação dos professores revela-se de uma importância fundamental na melhoria 

da qualidade de educação das nossas escolas e aulas, sendo um processo em que se 

pretende que os profissionais da educação aprendam e desenvolvam diversos 

conhecimentos (disciplinares, sociológicos, psicológicos, organizativos, didácticos, éticos, 

morais, ideológicos,...), para fundamentar, dar sentido e finalidade à tarefa educativa (Mata 

Justo, 1998; Mata Justo & Garcia, 2005; Justo et al., 2005a). Promover concepções 

pessoais mais construtivas e dinâmicas e a aposta na promoção do desenvolvimento 

pessoal e profissional deverão as maiores preocupações e objectivos na formação de 

professores (Pereira & Castelo-Branco, 2001; Seco, 2002; Tavares et al., 2003).   

 

 2.6.2.1. Formação Inicial 

O nosso sistema educativo continua a seleccionar professores e educadores 

baseando-se, exclusivamente, nas notas escolares, que traduzem mais a sua capacidade de 

acumulação e retenção de conhecimentos, descurando as competências pessoais e 

relacionais, postas à prova na prática quotidiana de ensino. A formação inicial deve 

desenvolver concepções mais realistas e adequadas relativas à profissão docente, 

clarificando crenças relacionadas com a prática profissional, muitas vezes irreais e 

“alimentadas” pelo modelo normativo de professor ideal, que subvaloriza a criatividade, 

expectativas e qualidades pessoais e, contribuir para o desenvolvimento pessoal de cada 

formando (Jesus, 1996). Por outro lado, no dizer de Seco (2000), a formação inicial deve 

percepcionar, para que o (potencial) professor se sinta motivado para exercer esta profissão 

ainda antes de nela ingressar, algumas competências de auto-eficácia que lhe permitam 

saber lidar, adequadamente, com os desafios e imperativos que a docência coloca. 

Na concepção de Patrício (1990:185) o ponto de partida como "horizonte decisivo 

da reforma educativa" é o professor cultural sendo três os âmbitos da sua acção educativa: 

a turma ou classe, a escola e a comunidade". Nóvoa (1989:68) vai mais longe e considera 

que mais do que um "professor cultural" necessitamos de um professor “trans-cultural”, ou 

seja não só um técnico exímio na transmissão de saberes e saberes-fazer mas também 
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alguém que perceba os novos contextos culturais em que os indivíduos se vão situando, 

interligando-os com competências crítico-reflexivas. Para este autor são dois os tipos de 

abordagens relativas à formação de professores: 

- Abordagem técnico-profissional -  que valoriza aspectos instrumentais, referências 

didácticas e metodológicas e o treino das competências futuras dos professores; 

- Abordagem crítico-reflexiva – que estimula a reflexão pessoal, o exame crítico e o 

desenvolvimento da responsabilidade e da criatividade pessoal dos futuros docentes. 

Na primeira abordagem insere-se o professor-decisor, o sujeito que toma as 

decisões em função da situação, pondo em acção os meios pedagógicos mais adequados. 

Na segunda insere-se o professor-reflexivo, o professor que continuamente constrói, 

elabora e verifica a sua própria teoria pessoal, que investiga quais os processos referentes à 

construção da sua própria realidade, que se preocupa em adquirir um conhecimento 

prático, reflexivo, sobre as teorias implícitas e as crenças dos professores (idem). Ainda 

segundo este autor, a preocupação fundamental dos professores deve ser perceber o seu 

próprio carácter crítico-reflexivo, criativamente activo, em oposição à visão reducionista 

do professor-decisor. Contudo, na sua perspectiva, um professor-reflexivo, que estimula a 

reflexão pessoal, o exame crítico e o desenvolvimento da responsabilidade e da 

criatividade, verdadeiro especialista da sua área de intervenção, integra o professor-

decisor, complemento inerente ao professor/educador abrangente e autónomo, preocupado 

com as realidades com que se confronta no seu dia a dia e seguro no seu desempenho 

profissional (ibidem). 

Nóvoa (1989:7) acrescenta que "a inovação não se situa, no essencial, nem ao nível 

macro do sistema de ensino nem ao nível micro da sala de aula. É entre estes dois níveis 

que importa agarrar enquanto espaço possível de inovação". 

Soares (1995) considera que a formação deverá incidir na construção e no 

desenvolvimento do futuro educador numa perspectiva do desenvolvimento e 

aprendizagem da criança mas também na construção e desenvolvimento do futuro 

educador. Este autor realça que se se pretende apoiar os professores no seu papel de 

profissionais do desenvolvimento humano, o acento tónico deve ser posto no seu próprio 

desenvolvimento, enquadrando à luz deste, outras competências e outros saberes, 

fundamentais e de enorme relevo para o processo ensino-aprendizagem.  
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2.6.2.2. Formação Contínua 

Jesus (1997) refere que a formação contínua deve ser orientada para a resolução de 

problemas comuns de forma a possibilitar, não só o desenvolvimento de competências 

profissionais para a resolução desses problemas mas também como uma oportunidade para 

o trabalho em equipa, num clima de autenticidade e de cooperação por parte dos 

professores participantes. Este autor acrescenta que o principal objectivo da formação 

contínua é possibilitar aos formandos a análise dos desempenhos reais que ocorrem no 

quotidiano da sua actividade docente e dar-lhes a oportunidade do confronto com a 

experiência profissional de outros colegas. 

Para Ralha-Simões (1994) a formação contínua dos professores deve ser encarada 

como uma função educativa ao nível do processo global de desenvolvimento, de forma a 

permitir associar a maturidade psicológica, enquanto sistema mental, aos aspectos 

determinantes da competência. 

Alarcão (1996), Segovia e Bolivar (1998) e Alarcão e Tavares (1987) consideram 

ser necessário repensar a formação contínua, para que seja dado um novo enfoque do 

professor como adulto e como profissional reflexivo.  

 

 2.6.2.3. Desenvolvimento Pessoal e Interpessoal do Professor  

Para muitos teóricos, as relações interpessoais são um dos factores de grande 

importância para a explicação do aumento da eficácia e da satisfação profissional porque 

permitem a partilha de atitudes e valores, possibilitando ainda, relações de cooperação, 

ajuda, apoio e de amizade (Francès, 1981; Tavares, 1993, 1996; Seco, 2002). Newman e 

Newman (1999) consideram que o espírito de amizade, em contexto de trabalho, pode 

ajudar a compensar as suas múltiplas exigências e dificuldades. Para Seco (2002:65), “o 

relacionamento interpessoal em situação de trabalho, diz respeito às relações formais e 

informais que acontecem entre pares, colegas e chefias, possibilitadoras de construção de 

auto-identidade, de relações de cooperação, ajuda, apoio e amizade – factores que poderão 

contribuir para um aumento da satisfação profissional”. A partir da comunicação e 

interacção diárias, os trabalhadores desenvolvem padrões de rotina que condicionam 

expectativas e influenciam comportamentos (idem).  

Para Tavares (1993:22) o desenvolvimento da dimensão pessoal e interpessoal na 

formação de professores reveste-se de grande importância. No dizer do autor ”ela constitui 
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mesmo o centro e a garantia de outras dimensões ou skills que um professor ou agente 

educativo terá que desenvolver para se tornar um bom profissional”. 

A questão relacional é pois, no dia a dia do professor, muito importante. As suas 

principais funções passam por situações de relacionamento interpessoal, no contacto com 

alunos, com os colegas, com os encarregados de educação e outros. O mesmo acontece no 

âmbito da relação pedagógica. Tavares (1993; 1996) considera que esta só se estabelece 

num quadro de relações interpessoais que compreenda dinâmicas de reciprocidade (a 

pessoa dá e recebe na mesma medida), assimetria (por mais elevado que seja o grau de 

reciprocidade relacional e de semelhança, as relações não se podem sobrepor), 

dialeticidade (relação dialogal, recíproca e assimétrica mas sem os sujeitos se diminuírem, 

reduzirem ou anularem) e tridimensionalidade (dimensão individual, pessoal e 

interpessoal), sem reservas de qualquer espécie.   

Na tentativa de soluções, torna-se fundamental, promover profundas alterações nos 

diferentes planos inerentes à docência: no plano organizacional, na formação inicial e 

contínua e ao nível da pessoa do professor. É por isso desejável que os programas de 

formação integrem, não só a gestão dos conhecimentos mas também as dimensões 

cognitivas, afectivas e emocionais. Para que “os professores, actuais e futuros, aprendam a 

pensar (e a sentir) a complexidade das situações pedagógicas, importa ir além da simples 

aquisição de conteúdos, promovendo o auto-conhecimento do docente (enquanto 

capacidade de se pôr em causa como pessoa), e reconhecendo o papel decisivo dos seus 

valores, afectos e atitudes” (Seco, 2002:403).  

É desta teia relacional, elaborada num contexto de interacção social, entre o 

comportamentos no trabalho e os processos de construção da sua própria realidade 

profissional que, também o professor, retira os elementos pertinentes que interioriza e 

estrutura e com os quais atribui um sentimento à sua realização enquanto docente.  

Em suma, a compreensão do significado dos sintomas de mal-estar e a identificação 

dos potenciais factores que para ele contribuem, devem levar as instituições, e os 

professores e educadores, a implementar mudanças e a desenvolver programas 

personalizados para redução do mesmo (Dunham, 1981, 1992; Tavares, 1993, 1996; 

Pereira, 1996; Jesus, 1997; 2000; Pereira et al., 2002; 2003; 2006; Seco, 2000; 2002).  

Só assim, o trabalho docente poderá ser vivenciado com satisfação e bem-estar. 
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2.7. O TRABALHO E O BEM-ESTAR  

 

 

 
Era ele que erguia as casas 

Onde antes só havia chão 

Como pássaros sem asas 

Que lhe brotavam da mão 

Mas ele desconhecia 

Esse facto extraordinário 

Que o operário faz a casa 

E a casa faz o operário 
 

    Vinicius de Morais, Um operário em construção 

 

 

O Trabalho é definido no Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da 

Academia das Ciências de Lisboa, como a concentração e ocupação das faculdades e 

aptidões humanas, naturais e adquiridas, num processo de aplicação que visa a 

concretização de um objectivo específico, nos diversos domínios da produção, socialmente 

relevantes.   

Inicialmente considerado como uma actividade de baixo merecimento, a noção de 

trabalho tem sido gradualmente valorizada e enfatizada como uma vertente fundamental na 

qualidade de vida do homem.  

Com a alvorada do Homo Economicus e com a Teoria das Motivações, que defende 

que os comportamentos humanos são previsíveis porque respondem de uma maneira 

estereotipada às mudanças das condições físicas do seu meio ambiente, surgem múltiplas 

experiências que refutam este postulado simplista e que permitem novas visões sobre a 

complexidade do comportamento humano (Soares Maia, 2002).  

Também a fisiologia do trabalho e a ergonomia avançam com um conceito 

abrangente sobre a definição de trabalho introduzindo a expressão “carga de trabalho” 

entendida como o gasto energético na realização de determinada tarefa, a penosidade, a 

fadiga ou o tempo despendido na execução do mesmo consoante a quantidade de trabalho a 

realizar (idem). 

A célebre expressão de Crozier, em 1964, de que o operário não é só uma mão mas 

é também um coração, contribuiu para dar início ao paradigma do homem que procura 

realizar-se. Nesta perspectiva surgem, nas últimas décadas, múltiplas teorias no âmbito da 
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satisfação profissional, teorias de natureza diversa que têm em comum a compreensão dos 

conteúdos e das dinâmicas que estão subjacentes à percepção e experienciação de 

satisfação em contexto laboral. Locke (1976) sistematizou-as em duas grandes categorias: 

. Teorias dos Conteúdos – que incidem sobre o objecto da motivação e sobre a 

compreensão dos factores internos ao indivíduo, especificando as regularidades, motivos 

ou necessidades fundamentais que constituem “o vector energético do comportamento”. 

No âmbito destas teorias destacam-se as teorias da Hierarquia das Necessidades de Maslow 

(1970), formulada em 1954, a dos Dois Factores de Herzberg et al. (1959) e a dos Motivos 

de McClelland (1961). 

. Teorias Processuais – mais centradas no como se exprime a motivação, dando 

ênfase aos comportamentos diferenciados que as pessoas apresentam, diferenças relativas 

àquilo que as motiva e diferenças nas suas motivações, consoante o tempo e as 

circunstâncias. No âmbito destas teorias, a satisfação profissional deve ser perspectivada 

como uma resposta emocional agradável. A escolha do trabalho está relacionada com a 

percepção de competência que cada indivíduo tem e em sintonia com as necessidades e 

exigências impostas pela sua actividade profissional. Enquadram-se nestas teorias, entre 

outras, a teoria das Expectativas de Vroom (1964), o Modelo das Características do 

Trabalho (Hackman & Oldham, 1975) e a teoria da Adaptação ao Trabalho (Dawis & 

Lofquist, 1984). 

Relativamente às Teorias dos Conteúdos, realçamos a Pirâmide das Necessidades 

de Maslow, a teoria dos Dois Factores de Herzberg e a teoria das Necessidades Aprendidas 

de McClelland. 

Maslow (1970), na sua Pirâmide das Necessidades, parte do pressuposto teórico de 

que a motivação dos sujeitos é determinada pela realização de cinco níveis de necessidades 

que formam uma hierarquia:  

. Necessidades fisiológicas (fome, ar, sede, alimentos, repouso…); 

. Necessidades de segurança (segurança e protecção de danos físicos e emocionais); 

. Necessidades sociais (desejo de pertença, amizade e de aceitação no grupo); 

. Necessidades de auto-estima, que englobam: 

- Factores internos, como a autoconfiança, o sentido de realização e de valor 

pessoal, a autonomia; 
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- Factores externos, como o reconhecimento, o prestígio e a atenção por parte dos 

outros, a que Maslow designa como reputação; 

. Necessidades de auto-realização (necessidades de crescimento e de realização 

pessoal) (Figura 8). 

 

                            
 

Figura 8  

Modelo da Hierarquia das Necessidades de Maslow (1970) 

 

Para Maslow (1970) as necessidades fisiológicas estão ligadas com a preservação e 

conservação da espécie, sendo por isso designadas por primárias ou necessidades de ordem 

inferior e satisfeitas, predominantemente, através de factores externos. As restantes, 

designadas por necessidades secundárias ou de ordem superior, porque visam mais a 

identidade psicossocial, são satisfeitas internamente. Para que as de ordem superior se 

manifestem é necessário que as de ordem inferior se encontrem satisfeitas. À medida que 

as necessidades, que se situam hierarquicamente mais abaixo, se satisfaçam, as mais 

elevadas emergem e influenciam o comportamento dos indivíduos. As diferenças 

individuais são menores no patamar das necessidades primárias, comparativamente com as 

necessidades secundárias, em que o ciclo motivacional é mais rápido, em termos de tempo, 

no primeiro patamar do que o do segundo (idem).  

A Teoria dos Dois Factores de Herzberg considera que são dois os conjuntos de 

factores que determinam a satisfação de um indivíduo:  
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- Factores motivadores ou de conteúdo, associados aos aspectos intrínsecos do 

trabalho (como a realização pessoal, o reconhecimento, a responsabilidade, o trabalho em 

si e a possibilidade de progressão na carreira); 

- Factores de higiene ou de contexto, associados aos aspectos extrínsecos do 

trabalho (como o salário, as estratégias administrativas, as condições de trabalho e as 

relações interpessoais, entre outras).  

A Teoria de Herzberg (1971) apresenta pontos convergentes com a teoria de 

Maslow ou seja, os factores motivadores ou de conteúdo, associados aos aspectos 

intrínsecos do trabalho, correspondem às necessidades de estima e de auto-actualização de 

Maslow e os factores de higiene ou de contexto, correspondem às necessidades 

fisiológicas, de segurança e sociais da pirâmide de Maslow.    

Para Locke (1976:1318), os resultados da teoria de Herzberg são contraditórios mas 

são, simultaneamente, “um contributo para a compreensão e conhecimento da natureza da 

satisfação profissional, sobretudo pela sua ênfase na importância do desenvolvimento 

psicológico, como pré-condição da satisfação na profissão e da sua demonstração de que 

tal desenvolvimento deriva do próprio trabalho”. Para este autor a teoria dos Dois Factores 

de Herzberg enferma de algumas limitações ao nível conceptual, nomeadamente ao 

traduzir uma profunda e injustificada dicotomia mind-body, quase comparável, segundo o 

autor, à dualidade cartesiana (res cogitans-res extensa) quando afirma man’s mind has a 

great deal to do with physical needs (idem:1310).  

Outra teoria de relevo para o entendimento do bem-estar e da satisfação profissional 

é a Teoria de Miskel, que no fundo amplia a teoria de Herzberg ao incluir em vez de dois, 

três tipos de variáveis na génese da satisfação: factores motivadores (motivators - factores 

intrínsecos de Herzberg), factores de higiene (hygienes - programa político e 

administrativo, supervisão, condições de trabalho) e factores ambientes (ambients - salário, 

promoção, relações com superiores e estatuto) (Jesus, 2000). 

No âmbito da Teoria das Necessidades Aprendidas de McClelland são três as 

necessidades mais importantes para compreender a motivação para o trabalho: 

. A necessidade de realização, desejo de querer ser excelente, esforçando-se e 

empenhando-se para ser bem sucedido; 

. A necessidade de poder, desejo de influenciar e controlar o comportamento dos 

outros; 
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. A necessidade de afiliação, desejo de estabelecer relações interpessoais amigáveis 

e próximas.  

Para McClelland (1961), os indivíduos com uma alta necessidade de realização 

(high achievers) estabelecem objectivos exigentes, assumem riscos calculados, valorizam o 

feedback relacionado com os seus desempenhos e gostam de assumir responsabilidades 

pessoais na procura de soluções para a resolução dos problemas e nas tomadas de decisão. 

Para os high achievers o sucesso não aparece por acaso assumindo por isso o seu 

contributo e responsabilidade pessoais, um grande peso nesse êxito. Os indivíduos com 

uma alta necessidade de poder preocupam-se mais com o prestígio, com o estatuto e com a 

relação de liderança do que com o desempenho eficaz. A sua preocupação está relacionada 

com a influência e o controlo sobre os outros. Os indivíduos com uma alta necessidade de 

afiliação têm associado um forte desejo de aprovação e confiança, uma tendência para agir 

de acordo com as normas mais valorizadas pelo grupo e um grande interesse pelos 

sentimentos e avaliações dos outros e preferem situações de cooperação, procurando 

estabelecer inter-relações que envolvam sentimentos de compreensão mútua. Este autor 

considera que todas as necessidades são aprendidas no contexto das experiências de vida 

do sujeito, sobretudo das experiências mais precoces tendo as práticas educativas, na 

infância, um papel determinante ao nível da motivação para a realização de cada indivíduo.         

Scott et al. (1999), num estudo sobre motivação, satisfação e saúde, levado a efeito 

a uma amostra de 609 professores ingleses, concluíram que os professores ingleses são 

fortemente motivados por altruísmo, afiliação e desenvolvimento pessoal. 

No âmbito das Teorias Processuais destacamos a Teoria das Expectativas de 

Vroom (1964) que se baseia em três relações: 

. Relação esforço/desempenho, que diz respeito à probabilidade percebida pelo 

indivíduo de que o seu esforço o vai conduzir a um determinado desempenho; 

. Relação desempenho/recompensa, em que o indivíduo acredita que determinado 

desempenho o conduzirá à obtenção de um resultado desejado;  

. Relação recompensa/objectivos pessoais, relativa ao grau de atracção que o 

resultado representa para o indivíduo.  

Ainda inerentes à teoria das Expectativas de Vroom estão alguns conceitos base, 

nomeadamente, as noções de: 
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 . Resultados, aspectos que podem ser ou não alcançados, proporcionados pela 

organização como contrapartida pelo trabalho desenvolvido pelo sujeito; 

. Valor, relacionado com a satisfação experienciada com o resultado obtido.    

. Valência, que se refere à satisfação antecipada em relação a um resultado. 

. Instrumentalidade, que reflectem a percepção pessoal do grau de relação entre o 

desempenho e o resultado alcançado; 

. Expectativa, o que o sujeito antevê como resultado provável em função do seu 

desempenho; 

. Força, que constitui a quantidade de esforço ou de tensão existente no interior do 

sujeito, capaz de o motivar.    

Vroom (1964) considera que o comportamento individual é regulado por objectivos 

ou metas pessoais, podendo o sujeito antecipar situações quando perspectiva alcançar 

determinados objectivos que lhe permitam a sua realização pessoal. Nesta linha o autor 

defende que a motivação individual é determinada pela combinação das valências 

enquanto “orientações afectivas em relação a determinados resultados” (idem:15).  

Inserida nas Teorias Processuais realçamos o Modelo das Características do 

Trabalho de Hackman e Oldham (1975; 1976). Esta teoria valoriza as características da 

tarefa e considera a existência de formas ideais de organização do trabalho que, se levadas 

a cabo, potenciam o aumento de satisfação. Os seus autores propõem relações interactivas 

entre as características do trabalho, os estados psicológicos e a motivação do trabalhador. 

Hackman e Oldham sugerem que a motivação, a satisfação e o desempenho no trabalho 

são alcançados, quando estão presentes no trabalhador, três estados psicológicos críticos, 

significação no trabalho, responsabilidade pessoal pelos resultados e feedback sobre esses 

mesmos resultados, estados psicológicos, que parecem, segundo os autores, serem 

influenciados por cinco dimensões: variedade de competências; identidade da tarefa; 

significado da tarefa; autonomia e feedback sobre o trabalho. Estes estados psicológicos 

apresentam ligações com variáveis como a motivação e a satisfação, o absentismo, o 

abandono da profissão e os indicadores de qualidade do trabalho. Como variável intra-

individual, moderadora entre a satisfação e as características da função e os resultados 

alcançados, surge a força da necessidade de crescimento, traduzida numa grande 

motivação, numa elevada qualidade de desempenho profissional e em baixas taxas de 

absentismo e de abandono da profissão.  
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A Teoria da Adaptação ao Trabalho (theory of work adjustement) apresenta, como 

conceito fulcral, a relação de ajustamento entre as necessidades e os valores do sujeito e as 

características inerentes ao seu contexto de trabalho. Para os seus autores, Dawis e 

colaboradores (1964, citados por Dawis & Lofquist, 1984), a satisfação no trabalho é 

influenciada pelo grau de correspondência entre as necessidades do sujeito e a 

possibilidade de satisfação dessas mesmas necessidades em contexto de trabalho. Os 

“indivíduos e os contextos que impõem exigências entre si e as relações de trabalho bem 

sucedidas, são o resultado das adaptações necessárias para se estabelecer uma 

correspondência entre as características do indivíduo e as do contexto do trabalho” (Seco, 

2002:41-42). Nesta dinâmica, a relação de ajustamento entre as necessidades e os valores 

do sujeito e os seus ambientes estabelece-se na procura de dois tipos de correspondência: 

. Competências pessoais versus exigências do trabalho ou seja, até que ponto 

dispõem os sujeitos de competências necessárias para fazer face às exigências do trabalho; 

. Valor do indivíduo versus reforços ambientais ou seja, em que medida a situação 

referente ao trabalho satisfaz as necessidades e valores do indivíduo. Dawis e 

colaboradores, (1964, citados por Dawis & Lofquist, 1984) consideram que o primeiro tipo 

de correspondência traduz-se no que designam por resultados satisfatórios do desempenho 

e o segundo por satisfação pessoal, percepções de ajustamento que podem condicionar a 

permanência ou abandono da profissão.   

No âmbito da Teoria de Deci (1975), que pretende explicar porque é que o sujeito 

realiza e persiste em determinadas tarefas apenas pela satisfação que estas lhe 

proporcionam, é estabelecida a diferença entre motivação intrínseca e a motivação 

extrínseca. A primeira é determinada pelo interesse do sujeito na tarefa. A segunda é 

estimulada por um incentivo externo associado ao resultado na tarefa. Para este autor, os 

seres humanos apresentam duas necessidades fundamentais: 

. A necessidade de competência, que conduz o indivíduo na busca de desafios que 

optimizem as suas competências; 

. A necessidade de autodeterminação, respeitante à liberdade ou decisão pessoal 

quanto ao comportamento a realizar, independentemente da antecipação de qualquer 

resultado. Estreitamente interligada ao funcionamento humano, a necessidade de 

autodeterminação envolve a capacidade de escolha do indivíduo e a percepção de um locus 
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de causalidade interno ou seja um sentido de escolha na iniciação e regulação das suas 

próprias acções (idem).  

Decy e Ryan (1985) definem o comportamento intrinsecamente motivado como o 

comportamento escolhido pela pessoa de forma a sentir-se competente e auto-determinada, 

necessidades que a levam a procurar e a escolher situações que lhe permitam fazer uso das 

suas capacidades. As necessidades de competência e de autodeterminação mantêm as 

pessoas envolvidas em ciclos contínuos de procura de desafios adequados ao seu nível de 

competências. Deci (1975:23) considera que “as actividades intrinsecamente motivadas são 

aquelas para as quais não existe nenhuma recompensa aparente, a não ser a actividade em 

si, na qual os indivíduos se envolvem pela satisfação que a sua própria realização permite 

obter. Neste sentido, as actividades são um fim em si próprio e não meios para atingir um 

fim”.  

Weiner (1986) desenvolveu a Teoria de Atribuição Causal. Este autor centrou a sua 

análise na percepção das causas de sucesso e de insucesso em tarefas de realização, 

distinguindo três dimensões a que as pessoas atribuem um determinado resultado: o locus, 

a estabilidade e a controlabilidade. O locus de causalidade é uma das dimensões e 

localiza-se no interior ou no exterior da pessoa, podendo ser percepcionada como 

perdurando no tempo, estável-instável. A dimensão controlável-incontrolável refere-se à 

capacidade percepcionada pelo sujeito para actuar sobre a causa, modificando-a ou não. 

Mais recentemente, Weiner (1992) expõe uma representação parcial da sequência 

motivacional da sua teoria, que se inicia com um resultado que o sujeito percepciona como 

positivo ou negativo, se a meta foi ou não alcançada, seguindo-se a tentativa de explicação 

para o resultado ocorrido. As causas percebidas explicam a escolha, a intensidade e a 

persistência do comportamento. Segundo o mesmo autor, as atribuições causais de sucesso 

e de insucesso, constituem determinantes importantes das expectativas de sucesso futuro e 

das reacções afectivas contribuindo, consequentemente, para a compreensão dos 

comportamentos de realização dos sujeitos.  

Para Locke (1976) o trabalho é uma complexa inter-relação de tarefas, papéis, 

responsabilidades, incentivos e recompensas. Codo (1997) considera que o trabalho 

transmite um significado à natureza. Ramos e Carreira (1998:277) alegam que o trabalho, 

para além de permitir a satisfação das necessidades básicas, “revela-se contexto de 

encontro entre pessoas e fonte de realização pessoal, assumindo-se como dimensão central 
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da existência humana”. Segundo os mesmos autores, a pessoa sente que vive com os 

outros, que faz parte integrante de uma organização e que, com esta, faz, cria e produz, 

assumindo-se como um valor.  

Nesta perspectiva o trabalho, como fonte de realização e de crescimento pessoal e 

social, está fortemente ligado à construção da identidade individual e ao autoconceito 

(Nelson et al., 1995; Rain et al., 1991), pelo que o autoconceito no trabalho se define como 

a percepção que o indivíduo tem de si nos vários domínios, nomeadamente nos contextos 

laborais, abrangendo diferentes dimensões: habilidades físicas, sociais e relações 

emocionais (Rogers, 1951). 

Os resultados revelam que, independentemente do contexto sócio-cultural e do tipo 

de actividade profissional, existe uma semelhança estrutural no que respeita aos sistemas 

de motivações relacionadas com o trabalho, que é cada vez mais perspectivado como um 

espaço de afirmação e de desenvolvimento do indivíduo (Ramos & Carreira, 1998).  

Investigações realizadas por certos autores, relativamente a incentivos profissionais 

relacionados com a actividade docente, concluíram que os professores preferem incentivos 

intrínsecos ou seja ligados ao reconhecimento da competência profissional, à autonomia na 

concretização de programas e à participação nas tomadas de decisão relativamente ao seu 

trabalho (Lester, 1987; Jesus, 1993; 1996; 2000; Seco, 2000; 2002).  

Também a noção de bem-estar e de satisfação profissional dos professores e 

educadores está relacionada com um estado geral positivo e emocional associado a 

adequadas recompensas intrínsecas auferidas do trabalho com os alunos ou associado aos 

diferentes papéis ocupacionais que os professores desempenham (Blase, 1982; Chapman & 

Lowther, 1982; Mata Justo, 2004). 

Dentre as características intrínsecas ao trabalho na actividade docente Poppleton 

(1992), Harri (1997) e Cockburn (2000) realçam: 

. A natureza interessante do trabalho; 

. A diversidade das tarefas e a oportunidade de utilização de competências e 

capacidades valorizadas pelo individuo; 

. A importância da relação com os alunos; 

. O grau de autonomia percepcionado; 

. O sentido da responsabilização e de realização; 

. O grau de implicação e eficácia pessoal no trabalho; 
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. A oportunidade par o desenvolvimento de novas aprendizagens; 

. O envolvimento nas tomadas de decisão.  

Para Seco (2002), apesar das componentes de trabalho serem conceptualmente 

diferentes, elas partilham uma característica comum: perspectivam-no como mentalmente 

interessante e desafiante.  

Em síntese, podemos referir que o trabalho é também para os educadores e 

professores, uma fonte de realização e de crescimento pessoal e social, pelo que é 

fundamental, valorizá-lo e criar todas as condições adequadas para que o mesmo seja 

experienciado em plenitude.       

 

2.7.1. O trabalho e a capacidade para o trabalho na docência  

O trabalho do professor tem sido sujeito a múltiplas e notórias mudanças. Contudo, 

socialmente, a sua actividade é ainda pouco (re)conhecida. Para Hargreaves (1998:16) “são 

duas as principais explicações para este significado: a profissionalização e a 

intensificação”: 

- A explicação da profissionalização coloca a ênfase em mudanças e extensões do 

papel do professor que indiciam um maior profissionalismo. O ensino é visto “como 

estando a tornar-se mais complexo e rico em termos de competências, estando os 

professores cada vez mais envolvidos em papéis de liderança, em parcerias com colegas, 

em tomadas de decisão e na provisão de consultadoria a outros, nas suas próprias áreas de 

competência”(idem); 

- A explicação da intensificação justifica o trabalho dos professores como “estando 

a tornar-se cada vez mais intenso, à medida que as pressões se acumulam e as inovações se 

multiplicam em condições de trabalho que não conseguem acompanhar estas mudanças 

(…)” (ibidem:17).  

Como estão os professores e educadores a viver estas mudanças?  

Estarão estas mudanças a afectar a capacidade para o trabalho dos professores e 

educadores?  

Como avaliam os docentes a sua capacidade para o trabalho?  

A Capacidade para o Trabalho (work ability) é definida como a auto-avaliação que 

o trabalhador faz do seu bem-estar no presente e no futuro próximo e da capacidade para 

assegurar o seu trabalho, tendo em conta as exigências do mesmo, a saúde e os recursos 
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psicológicos disponíveis (Ilmarinen, 1991;1991a; 1991b; Ilmarinen & Tuomi, 1993; Silva 

et al., 2000; Schabracq et al., 2001). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) (1993) considera que o conceito 

capacidade para o trabalho engloba, num sentido lato, todas as capacidades necessárias à 

execução de um determinado tipo de trabalho e, num sentido restrito, é sinónimo da 

expressão e aptidão para o trabalho. A adequação, mais ou menos perfeita, entre a 

capacidade para o trabalho e a exigência da tarefa a efectuar, tem influência na 

produtividade e pode ser uma causa de stresse, mal-estar, doenças e incapacidades ligadas 

à profissão. Esta perspectiva multidimensional enfatiza a interacção entre o trabalho, os 

estilos de vida, a idade e a saúde.  

Schabracq et al. (2001) consideram que uma das causas que afectam as 

organizações e o bem-estar dos trabalhadores são as rápidas mudanças sociais. São tão 

imprevisíveis que para prevenir os seus efeitos nefastos devem ser desenvolvidas nas 

empresas e nos seus trabalhadores competências que os ajudem a lidar com o stresse. Os 

mesmos autores acrescentam que os efeitos negativos do stresse afectam o indivíduo, 

diminuindo a sua criatividade, reduzindo as suas expectativas, causando uma menor 

motivação e prazer no trabalho, originando um decréscimo na sua qualidade de vida e 

consequências nefastas na própria organização. Dentre alguns desses efeitos destacam:  

- Baixa produtividade e fracos desempenhos; 

- Problemas de comunicação/aparecimento de conflitos;  

- Abandono dos profissionais mais qualificados; 

- Altos custos devido à doença e à incapacidade para o trabalho; 

- Prejuízo para a imagem da organização (idem). 

No que concerne à docência, em 1981, a Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), emitiu um Relatório sobre o “Emprego e Condições de Trabalho” onde a profissão 

docente é considerada como uma “profissão de risco físico e mental”.  

A literatura actual, resultante de estudos laboriosos no domínio do stresse 

ocupacional, tem vindo a chamar a atenção para a elevada prevalência do mesmo nos 

profissionais de saúde e nos profissionais do ensino, dando relevância a alguns factores de 

risco relacionados não só a aspectos ambientais, bem como ligados à organização do 

trabalho, a factores físicos e psicológicos, a ergonómicos e a estilos de vida menos 

saudáveis, factores que põem em causa a capacidade para o trabalho (Macleod, 1995; 
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Pereira, 1996; Pedroso & Araújo, 1998; Silva et al, 2000; Pereira & Castelo-Branco, 2001; 

Mota Cardoso, 2002).  

A relação entre a profissão docente e os sintomas de doença que põem em causa a 

saúde e a capacidade para o trabalho tem sido objecto de estudos em vários países 

(Dunham, 1992; Castelo-Branco & Pereira, 2001; Castelo-Branco et al., 2006; Schabracq et 

al., 2001; Mota Cardoso, 2002; Pereira et al., 2002; 2006). Como causas para a diminuição 

da capacidade para o trabalho, são também apontados aspectos ligados ao ambiente laboral, 

à saúde e segurança no trabalho e ainda a aspectos ergonómicos (Noulin, 1992; Macleod, 

1995; Silva et al, 2000; Maia, 2002).  

Em Portugal, no ano de 2001, Pereira, Silva, Castelo-Branco e Latino, ao 

pretenderem avaliar a capacidade para o trabalho de 232 docentes, com idades 

compreendidas entre 22 e 64 anos, pertencentes aos vários níveis de ensino, verificaram 

que a maioria dos docentes não tinha a certeza se daí a dois anos poderia exercer a sua 

actividade profissional, resultados que complementam a questão referente à estimativa do 

incómodo causado no trabalho pelas doenças: numa escala de 1 a 6, a maioria refere que 

apesar de conseguir fazer o seu trabalho, o mesmo desencadeia sintomas, bem como 

revelaram as doenças que se apresentam na Tabela 1.  
 

 

Doenças  

N Diagnosticados pelo 

médico (%) 

Diagnosticados  

pelo próprio (%) 

Lesões acidentais nas costas  84 63,1 36,9 

Desgaste ou dor repetida na parte superior das costas ou no pescoço 69 58 42 

Desgaste ou dor repetida na parte inferior da coluna 59 58,3 41,7 

Desgaste ou dor repetida nos membros (mãos e pés) 24 66,7 33,3 

Reumatismo nas articulações 22 59,1 40,9 

Tensão arterial 29 55,2 44,8 

Infecções repetidas nas vias respiratórias 44 90,9 9,1 

Perturbação mental ligeira 65 60 40 

Doença ou lesão nos olhos 32 96,9 3,1 

Doença no sistema nervoso 23 73,9 26,1 

Mal-estar ou irritação no estômago ou duodeno 21 61,9 38,1 

Alergia na pele 35 62,9 37,1 

Tabela 1 - Identificação do tipo doenças (Pereira et al., 2001)  
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Os mesmos autores consideram que, se forem tidas em conta as elevadas exigências 

da profissão docente, os resultados são preocupantes e de risco, pelo que apontam a 

necessidade da tomada de precauções quer a nível da prática profissional, nomeadamente 

na aquisição de saberes e competências na área da educação para a saúde, quer na 

promoção do desenvolvimento pessoal e interpessoal. 

Em síntese, podemos referir que as múltiplas exigências do mundo actual e as 

mudanças sócio-educativas são factores que, dificilmente, deixam de afectar a saúde e a 

capacidade para o trabalho dos educadores e professores. No que concerne à noção de 

capacidade para o trabalho na docência, esta congrega múltiplos aspectos, inerentes ao 

próprio docente mas também ligados à natureza do trabalho, ao ambiente laboral, à saúde e 

à segurança do mesmo. Quando não existe uma interacção entre eles, o professor e 

educador é afectado na sua saúde e bem-estar e, consequentemente, na sua produtividade e 

capacidade para o trabalho.  

 

2.7.2. A ergonomia e a capacidade para o trabalho 

A Ergonomia tem sido considerada como a solução para muitos dos problemas 

relativos à saúde e à segurança no trabalho. Em termos gerais é definida como uma ciência 

aplicada, na medida em que o seu objecto, a actividade humana, nunca está desligado dos 

contextos em que se insere nem dos objectivos em vista (Cazamian, 1987; Noulin, 1992; 

Macleod, 1995; Simões, 1998).  

O Relatório do Grupo de Estudos da Organização Mundial de Saúde (OMS) (1993), 

relativo ao envelhecimento e à capacidade para o trabalho, refere que são vários os 

aspectos relacionados com as condições de trabalho que devem merecer atenção, 

nomeadamente a organização do trabalho (cadência do trabalho, horas e mudança de 

esforços), factores psicológicos (desempenho profissional, futuro profissional e 

participação/possibilidade de iniciativa), ergonómicos (trabalho repetitivo, postura, 

manipulação de materiais pesados, precisão, vitalidade, modificações antropométricas), 

físicos (barulho, vibrações, calor, pressão, claridade).  

Os objectivos, ligados “à eficácia das acções, não perdem de vista a segurança e o 

conforto dos actores, podendo afirmar-se que este triângulo, formaliza os critérios para 

atingir os objectivos da acção ergonómica ou seja, a optimização das interacções homem-

sistema” (Simões, 1998: 65). Os critérios de conforto, segurança, fiabilidade e eficácia 
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estão subjacentes a um tipo de intervenção assente no compromisso entre os interesses e 

direitos dos trabalhadores e dos sistemas produtivos (idem) (Figura 9). 

 

 
 

Figura 9 

Orientações para a acção ergonómica (Simões 1998:66) 

 

Segundo Simões (1998) são dois, os tipos de abordagem que a ergonomia 

preconiza: 

- Uma acção sobre os sistemas, processos ou produtos, tendo em vista a sua 

adequação às características do homem e ao seu modo de funcionamento; 

- Uma acção sobre o homem, através da formação, no sentido de o tornar apto para 

a realização das tarefas que lhe são atribuídas e ainda de o dotar de conhecimentos que o 

preparem para as transformações do trabalho decorrentes da evolução tecnológica. 

Num estudo efectuado, durante quatro anos, a 6257 trabalhadores, com idades 

compreendidas entre os 45-58 anos, representando quarenta profissões diferentes, 

concluiu-se que são três as ordens de factores que originam um baixo índice de capacidade 

para o trabalho: 
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- A primeira, relacionada com as exigências físicas da profissão (trabalho muscular 

estático, recurso à força muscular, transporte e deslocação de pesos, esforços muito 

intensos e bruscos, movimentos repetitivos, posturas continuadas); 

- A segunda, ligada às condições ambientais do local de trabalho (locais húmidos, 

locais de risco de acidentes de trabalho, ambientes quentes, ambientes frios, mudanças de 

temperatura ao longo do dia, claridade insuficiente); 

- A terceira, relacionada com a má organização do trabalho (conflitos de 

competência, enquadramento e planificação deficientes, ausência de iniciativa, exigência 

de trabalho em pouco tempo, receio de errar, impossibilidade de organizar por si mesmo o 

seu trabalho, falta de perspectivas de carreira, indiferença dos superiores hierárquicos 

quanto à qualidade do trabalho efectuado). Segundo os mesmos autores os factores 

descritos contribuem, per se ou simultaneamente associados a outros, para diminuir a 

capacidade de trabalho. Os resultados demonstraram ainda, que os factores de risco 

diminuem a capacidade para o trabalho consoante o estado de saúde dos trabalhadores, 

nomeadamente nos trabalhadores com problemas cardiovasculares, com problemas 

mentais ou do aparelho músculo-esquelético, sendo também mais evidentes nos 

trabalhadores com mais idade. Também se verificou que aptidões mentais e sociais podem 

evoluir favoravelmente com a idade (Tuomi, 1991; IImarinen, 1991; IImarinen, 1991; 

1991a, 1991b; IImarinen, & Tuomi, 1993).  

Simões (1998) refere que são diversos os factores de risco, considerando-os como 

endógenos e exógenos, podendo intervir directa ou indirectamente no desenvolvimento de 

patologias, consoante a relação directa com a duração da exposição e o número de factores 

acumulados: 

- Como factores endógenos directos o autor considera o estado de saúde, a idade, o 

sexo e outros factores relativos ao património genético e à história clínica do indivíduo; 

- Como factores exógenos directos considera entre outras, as actividades ligadas 

directamente ao trabalho que solicitem, frequentemente, repetitividade, força excessiva, 

implicação de posturas corporais ou seja, existência de hiper solicitação biomecânica. O 

stresse, a insatisfação profissional, a percepção negativa do trabalho, entre outros, são 

factores endógenos de natureza psicossocial que podem desenvolver certas patologias. 
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Para Simões (1998:71), a análise ergonómica, partindo do conhecimento sobre os 

homens e os sistemas, “permite identificar os factores de risco e estudar soluções de 

concepção e/ou organização do trabalho, adequadas e realistas”.   

Face ao exposto, podemos referir que a ergonomia, considerada como a solução 

para muitos dos problemas relativos à saúde e à segurança no trabalho, assume um papel 

importante no estudo e no desenvolvimento de transformações necessárias que garantam a 

realização e a satisfação profissional dos trabalhadores, não podendo, por isso, ser 

descurada.   

 

2.8. CONCEITO DE SAÚDE E SOCIEDADE 

A OMS (Organização Mundial de Saúde) define, de uma forma multidimensional, 

o conceito de saúde, considerando-a como um estado de completo bem-estar, físico, 

psíquico e social e, não apenas, a simples debilidade ou ausência de doença.  

Para Soares Maia (2002:79) a saúde é "um conceito positivo, que acentua os 

recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas e intelectuais do indivíduo”.  

A saúde foi interpretada, inicialmente, como a ausência de doença, uma vez que a 

medicina centrou mais o seu interesse na procura de informação sobre as diferentes 

patologias. Esta noção resulta de estudos desenvolvidos nos hospitais e instituições com 

indivíduos que sofriam de patologias mais severas.  

Na década de 50 surge uma nova disciplina conhecida por Sociologia da Saúde e da 

Doença, resultante de uma evolução de cerca de cinco décadas.  

A partir dos anos 60 desponta um novo entendimento sobre o conceito de saúde a 

importância da sua prevenção. Segundo os epidemiologistas, o modelo biomédico atribuía 

excessiva atenção aos cuidados clínicos relegando a importância da prevenção.   

Nos anos 70 formulam-se diferentes questões e procuram-se diferentes respostas e 

objectos de estudo. A atenção descentraliza-se do hospital passando a privilegiar outros 

campos, tais como os contextos familiares e sociais, que protegem ou tornam o indivíduo 

mais vulnerável.  

Segundo Villaverde Cabral et al. (2002), a associação entre comportamentos de 

risco e educação permitiu, simultaneamente, estabelecer ligações entre a investigação 

científica e as políticas de saúde, através de campanhas pedagógicas de promoção da saúde 

e prevenção da doença.  
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A segunda metade do séc. XX testemunhou uma mudança sem precedentes nas 

atitudes perante a saúde. É difícil imaginar que até à década de 60, as pessoas pensavam 

que podiam fumar, comer e beber excessivamente, sem temerem nada mais do que uma 

tosse, algum peso a mais ou uma ressaca. A era dessa feliz ignorância terminou em 1964 

com o primeiro Surgeon General’s Report sobre os perigos do tabaco e a condenação da 

alimentação com altos níveis de colesterol (Villaverde Cabral et al., 2002).  

A 21 de Novembro de 1986, realiza-se em Ottawa, a primeira Conferência 

Internacional sobre a Promoção da Saúde, onde é aprovada a Carta de Ottawa, baseada nos 

progressos decorrentes da Declaração de Alma-Ata sobre os Cuidados de Saúde Primários 

(Organização Mundial de Saúde), onde são traçadas as Metas para Todos no ano 2000. 

Neste documento, a saúde é entendida como um recurso para a vida e não como uma 

finalidade e é dado especial realce ao trabalho, aos tempos livres e aos hábitos de vida 

saudável. Decorrente deste documento, multiplicaram-se, nos últimos anos, estudos sobre 

os hábitos saudáveis e auto-protectores dos indivíduos. Grande parte destas investigações 

têm tido como objectivos prevenir a doença, através de estratégias educativas, envolvendo 

directamente os indivíduos, de forma a levá-los a adoptarem hábitos de vida e 

comportamentos saudáveis (Stroebe, 2000, citado em Soares Maia, 2002).  

Um estudo relevante, no âmbito da saúde e dos hábitos da população portuguesa, 

foi realizado em Portugal em 2002, pela Apifarma (Villaverde Cabral et al., 2002). 

Baseado nas respostas de uma ampla amostra, representativa da população adulta 

portuguesa, onde se combinavam três dimensões da sociologia da saúde e da doença (a 

caracterização do estado de saúde e dos hábitos da população nesta matéria, o acesso, 

experiência e avaliação dos diferentes tipos de cuidados de saúde e, finalmente, as 

atitudes sociais perante a saúde, a doença e a medicina em geral) verificou-se que, 

relativamente à caracterização do estado de saúde e dos hábitos da população, a 

morbilidade não é independente dos atributos demográficos e sócio-económicos dos 

inquiridos. Previsivelmente a idade, a partir dos 50 anos, é um factor de morbilidade e 

introduz uma clivagem entre os mais jovens e os mais velhos; também o sexo constitui um 

factor explicativo da morbilidade declarada, tendo as mulheres maior tendência do que os 

homens para manifestarem sintomas nesse sentido. Mais dois factores, independentes da 

idade e do sexo, são relevantes neste estudo: a escolaridade e a classe social. 

Relativamente à escolaridade, surge uma divisão entre os inquiridos pela “barreira da 
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instrução primária”: abaixo desta barreira a morbilidade é maior e, acima dela, menor. 

Relativamente à classe social, a clivagem surge com maior tendência para a morbilidade 

entre as classes baixas, e menor para as classes média e alta. Verificou-se também que 

cerca de um terço da população portuguesa sofre de alguma doença crónica de ordem física 

e/ou psíquica diagnosticada pelo médico e que metade destas pessoas declarou sofrer, em 

consequência do seu estado de saúde, de vários tipos de limitações nas suas actividades 

normais. No que diz respeito aos hábitos de saúde, três quartos da população inquirida 

declararam “levar uma vida saudável” (idem:281). 

Relacionado a importância da auto-estima no bem/mal-estar docente, Castelo-

Branco (2000) e Castelo-Branco e Pereira (2001; 2001a), realizaram um estudo a uma 

amostra de 231 professores e educadores. Os resultados revelaram que os professores e os 

educadores que evidenciavam mais elevada auto-estima tinham associado um menor 

stresse profissional e mais bem-estar.  

Em síntese, a ampliação do campo da medicina e o novo entendimento sobre a 

saúde, vista como um recurso para a vida, deu lugar a uma nova etapa caracterizada pelo 

crescente interesse em relação à promoção da saúde e à prevenção da doença, pelo que se 

reforçou a ideia de que os estilos de vida, nomeadamente as práticas e hábitos individuais e 

de lazer, são factores determinantes para a saúde e para a qualidade de vida dos indivíduos. 

 

2.8.1. Saúde, qualidade de vida e lazer 

Em 1986, a Promoção da Saúde é definida, na Carta de Ottava, como um processo 

que permite às pessoas controlarem e melhorarem a sua saúde.   

Em 1997 surge, na União Europeia, a Declaração de Luxemburgo sobre a 

Promoção da Saúde no Local de Trabalho cuja finalidade é promover a qualidade de vida 

no trabalho e auxiliar a manter a saúde dos trabalhadores. Estes objectivos, envolvendo, 

naturalmente, empregadores, trabalhadores e a sociedade em geral, têm como linhas 

orientadoras: 

- Melhorar a organização e o ambiente de trabalho; 

- Facilitar a participação activa e informada dos trabalhadores e empregadores; 

- Incentivar o desenvolvimento pessoal e profissional dos trabalhadores; 

- Incentivar a tomada de decisões saudáveis. 
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Directamente relacionados com a promoção da saúde estão os estilos de vida. Neste 

âmbito, o Comité da Organização Mundial de Saúde (1988), constituído por especialistas, 

considera a promoção da saúde como um continuum que vai do tratamento da doença à sua 

prevenção e compreende a protecção contra determinados riscos. Para a promoção de uma 

boa saúde é necessário ter em conta o sexo e a idade, melhorar as aptidões físicas e a 

atitude mental, desenvolver capacidades e faculdades de adaptação inerentes à evolução 

das circunstâncias da vida e do trabalho, e dar um novo sentido às actividades criativas, daí 

que a promoção da saúde seja um processo que significa a reunião articulada das acções 

básicas de saúde, prevenção das enfermidades, protecção contra os factores de riscos, 

procura de estilos de vida saudáveis e educação para a vida. 

O Relatório emanado pelo Comité da Organização Mundial de Saúde (1988) 

acrescenta que a promoção da saúde assenta sobre o nosso modo de vida, que pode ser 

alterado, tais como os hábitos tabagistas, que originam doenças cardiovasculares, cancro 

dos pulmões e problemas respiratórios, o uso abusivo do álcool e os aspectos ergonómicos 

no local de trabalho que, não acautelados, são nocivos e lesivos à qualidade de vida dos 

cidadãos. É complexo encontrar uma definição que traduza todos os aspectos que o 

conceito de qualidade de vida contempla. Contudo, a Qualidade de Vida é uma condição 

que se alcança através da mobilização de diferentes dimensões que se compensam e 

harmonizam entre si, na nossa própria interpretação de vida. A conjugação da prática da 

promoção da saúde com actividades que visem a melhoria da qualidade de vida constitui a 

forma mais inteligente e produtiva para alcançar o que todo homem deseja: uma vida 

longa, sem dor, caminhando, trabalhando, convivendo de uma forma saudável e feliz 

(Jesus, 1995; 1996; 1997; 2000; Pereira & Castelo-Branco, 2001; Latino et al., 2003; 

Castelo-Branco et al., 2005; Pereira et al., 2002; 2003; 2006). 

Na senda da qualidade vida, enquadra-se o Lazer.  

Apesar de definição complexa, o conceito de Lazer pode ser entendido como uma 

mescla de factores abrangentes, tais como actividades realizadas por livre iniciativa dos 

indivíduos, no seu tempo disponível e longe das obrigações inerentes à profissão 

propriamente dita, actividades essas geradoras de satisfação e prazer e que proporcionam 

desenvolvimento pessoal e bem-estar. As diferentes vertentes apontadas, nomeadamente a 

livre iniciativa, a satisfação, o carácter activo e o desenvolvimento pessoal são elementos 
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fundamentais para a definição do conceito do lazer (Silva, 1997; Esculcas, 1999; Castro, 

1999; Costa, 2000;  

Vários estudos comprovam que o quotidiano docente é muitas vezes “composto” 

pelo isolamento, pela resignação e pela acomodação, tão prejudiciais e nefastos à acção 

educativa e promotores de sentimentos de mal-estar docente. Tendo em conta que a 

satisfação pessoal e profissional é também resultante da interacção trabalho e lazer, torna-

se pertinente, segundo certos autores, saber conciliar os aspectos “mais técnicos” da 

profissão docente com a ocupação dos tempos livres, tendo em vista o desenvolvimento de 

aptidões pessoais, sociais e relacionais que nos conduzam a estilos de vida saudáveis 

(Jesus, 1993; 1996; Seco, 2002; Latino et al., 2003).  

 

2. 9. CAPACIDADE PARA O TRABALHO: AVALIAÇÃO E PROCEDIMENTOS 

O termo “Work Ability” tem sido usado, desde 1980, em diversos estudos e 

projectos de intervenção comunitários, desenvolvidos em Helsínquia pelo Finnish Institute 

of Occupational Health (Ilmarinen, 1991).  

Para operacionalizar a capacidade para o trabalho foi construído, em 1981, um 

instrumento de avaliação denominado “Work Ability Index – WAI”, desenvolvido pelo 

Finnish Institute of Occupational Health. Este questionário baseou-se em estudos 

efectuados durante a década de 1981 a 1992 e foi aplicado, em forma de pré-teste, a 6257 

trabalhadores municipais em processo de envelhecimento, com idades compreendidas entre 

os 45 e 58 anos. Tendo como referência o modelo definido pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), modelo multidimensional que enfatiza a interacção entre o trabalho, a idade, 

a saúde e os estilos de vida, este instrumento teve como objectivos estudar as mudanças 

ocorridas no trabalhador, enquanto profissional e ainda analisar outros aspectos ao longo 

da sua vida. Usado pelos Serviços de Saúde Ocupacional, no momento de admissão e em 

momentos posteriores, como auxiliar na detecção, ajuda e manutenção da saúde 

ocupacional dos trabalhadores, possibilitou ainda, a utilização de um programa individual 

para cada trabalhador que necessitava de medidas de apoio. Fácil de utilizar, os resultados 

são entendidos rapidamente através de um valor numérico final e pode ser utilizado quer a 

nível grupal quer a nível individual. 

Outro aspecto relevante na aplicação do Work Ability Index – WAI está 

relacionado com a noção de previsibilidade de incapacidade para o trabalho num futuro 
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próximo. Dos 6257 trabalhadores municipais inquiridos, que apresentavam no momento da 

avaliação baixa capacidade para o trabalho, constatou-se que, após cinco anos, cerca de 1/3 

estava a receber pensão por incapacidade (Ilmarinen (1991). Dos resultados emergiram 

factores determinantes para a construção do Work Ability Index – WAI, relacionados com 

a capacidade de trabalho em relação às exigências físicas e intelectuais e relacionados com 

o trabalho e seu ambiente, bem como o desenvolvimento de estratégias preventivas com o 

objectivo de manter, melhorar e promover a capacidade para o trabalho e a qualidade de 

vida dos trabalhadores.  

Ainda relativamente aos principais resultados, referentes à aplicação do Work 

Ability Index – WAI, Pohjonen (2001), num estudo realizado com trabalhadores 

domésticos concluiu que, a partir dos 55 anos, a capacidade para o trabalho diminui mas os 

efeitos da idade dependem mais das solicitações do trabalho, solicitações 

predominantemente físicas, que levam a uma precoce deterioração da capacidade para o 

trabalho. Kloimüller et al. (2000), usando também o Work Ability Index – WAI, 

concluíram que os valores da capacidade para o trabalho são independentes da idade 

excepto após os 50 anos, momento a que se assiste a um forte declínio. Os mesmos autores 

referem que existe uma forte associação entre os valores do Índice de Capacidade para o 

trabalho e os sintomas de stresse. Com base num estudo semelhante Tuomi et al., (1994), 

concluíram que este Índice seria um alto preditor para a aposentação precoce e morte.  

Ao aplicar o Work Ability Index – WAI, Ilmarinen (1991), num estudo efectuado a 

indivíduos entre os 30 e os 64 anos, verificou que cerca de 11% dos homens e 6% das 

mulheres, entre os 55 e os 64 anos, se auto-avaliaram como completamente incapazes para 

o trabalho e que um quarto dos trabalhadores, se sentia forçado a mudar de trabalho, a 

reduzi-lo ou a abandoná-lo por motivo de doença. O mesmo autor concluiu ainda que a 

prevalência da incapacidade para o trabalho aumentava a partir dos 30/34 anos de idade e 

que, tanto as auto-percepções sobre a incapacidade para o trabalho como as diagnosticadas 

pelo médico aumentavam a partir dos 50 anos. Na faixa etária entre os 45 e 49 anos, menos 

de 20% das mulheres apresentavam uma capacidade para o trabalho ligeiramente limitada 

e menos de 10% dos homens, uma incapacidade significativa. Ilmarinen (1991) refere 

ainda, baseado neste estudo, que as incapacidades laborais são mais comuns nos homens 

do que nas mulheres, em todas as faixas etárias, cerca de 5 a 10 pontos percentuais a mais 

nos homens e que, em ambos os géneros, a incapacidade aumenta com a idade.  
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Em Portugal, o Work Ability Index – WAI, já traduzido e adaptado para a 

população portuguesa por Silva e colaboradores (2000), passando a denominar-se Índice de 

Capacidade para o trabalho – ICL, foi utilizado num estudo realizado por Soares Maia 

(2002) a uma amostra constituída por 455 enfermeiros, sendo 368 mulheres e 87 homens, 

tendo-se verificado que a maioria da amostra apresentava boa capacidade para o trabalho, 

não existindo diferenças significativas entre homens e mulheres, sendo, no entanto, 

significativas as diferenças da capacidade para o trabalho em função da idade.  

A versão portuguesa do Work Ability Index – WAI, o Índice de Capacidade para o 

trabalho – ICL, foi também aplicada num estudo realizado por Pereira, Silva, Castelo-

Branco e Latino (2002) a uma amostra constituída por 232 docentes dos vários níveis de 

ensino. Como resultados verificou-se a existência de diferenças significativas entre homens 

e mulheres relativamente à capacidade para o trabalho, sendo os indivíduos do sexo 

masculino os que apresentam valores mais elevados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 

Índice Geral de Capacidade para o trabalho 
(Pereira, Silva, Castelo-Branco & Latino, 2002) 

 

Quanto à classificação do Índice de Capacidade para o trabalho e de acordo com 

valores internacionalmente padronizados, 3,1% da amostra apresentaram uma capacidade 

para o trabalho baixa, 32%, moderada; 47,6%, boa e 17,3%, óptima, percentagens 

baixa - 3,1%

moderada - 32%

boa - 47,6%

óptima - 17,3%
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consideradas preocupantes, tendo em conta que pouco menos de metade da amostra revela 

um índice de capacidade para o trabalho baixo e moderado (Gráfico 1). 

Em suma, o trabalho docente e a sua natureza têm sido objecto de alguns estudos 

cujos objectivos são, na sua maioria, perceber e aprofundar formas de realização pessoal e 

profissional, sempre conducentes ao bem-estar e à qualidade de vida nos contextos 

educativos. 

 

2.10. O BEM-ESTAR DOCENTE E O TRABALHO: SÍNTESE  

Resumindo, a análise da literatura, inerente à temática desenvolvida, permite-nos 

referir que o mal-estar docente assenta em factores intrínsecos e extrínsecos à profissão 

docente. Para além das características pessoais ou da vida privada, ligadas à personalidade 

e à vida do professor, são também de grande relevo, numa linha determinante de 

insatisfação, os factores económico, institucional, relacional, social e pedagógico. 

No que concerne à promoção da saúde e à prevenção da doença, a revisão 

bibliográfica leva-nos a perceber que ambas estão directamente relacionadas com a 

qualidade dos contextos, pessoal e laboral, onde o docente está inserido, mas também com 

as práticas e hábitos individuais, nomeadamente com os estilos de vida e o lazer, factores 

determinantes para a saúde e para a qualidade de vida do indivíduo. 

A capacidade para o trabalho na docência, que engloba aspectos inerentes ao 

próprio docente mas também ligados à natureza da tarefa, ao ambiente e aos aspectos 

ergonómicos, à saúde e à segurança no trabalho, pode ser diminuída quando não há uma 

adequação entre a mesma e a exigências inerentes à profissão, diminuição que afecta a 

saúde, a produtividade e o bem-estar dos docentes.  

As rápidas mudanças que vivemos confrontam-nos com novas visões da escola.  

As realidades social e cultural, cada vez mais diversificadas, céleres e 

(des)contínuas colocam ao professor e ao educador, novas exigências e desafios, que 

originam, com frequência, um mal-estar generalizado.  

A procura de uma vida melhor é um dos direitos maiores do homem actual e a vida 

com qualidade torna-se, também para os docentes, uma constante cada vez mais presente, 

pelo que o bem-estar no trabalho promove o desenvolvimento pessoal e profissional dos 

educadores e professores e o seu bem-estar.  



 

154 

 

A adopção de hábitos e estilos de vida saudáveis torna-se, cada vez mais, 

pertinente. A interacção entre o trabalho e a saúde e os estilos de vida influi na capacidade 

para o trabalho e no bem-estar dos indivíduos e contribui para que o mesmo seja uma fonte 

de realização pessoal, imprescindível para a manutenção e crescimento das organizações. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        CAPÍTULO III  

A Auto-eficácia e a Docência 



 

 

O fenómeno mais marcante que permite distinguir  

os professores eficazes dos não eficazes  

é o das expectativas… 
 George Felouzis (1996) 

 

 

 

 

A AUTO-EFICÁCIA E A DOCÊNCIA 

 

A tendência cultural do ser humano é acreditar nas suas capacidades.  

Ao longo da nossa vida enfrentamos uma infinidade de decisões, problemas, e 

desafios. Perante as situações, a maioria das pessoas, tende a percepcionar-se capaz para 

agir adequadamente na superação dos seus insucessos.  

Nesta perspectiva podemos antever que também os professores e os educadores 

acreditam nas suas capacidades e nas suas percepções de auto-eficácia, nomeadamente na 

auto-eficácia docente.  

Neste capítulo abordaremos a percepção de auto-eficácia, nas suas diferentes 

dimensões, bem como a sua importância no contexto educativo.  

 

3.1. DEFINIÇÃO DO CONCEITO 

A Teoria Cognitivo-Social de Albert Bandura converteu-se numa referência 

fundamental em muitos domínios, nomeadamente no educacional.  

Em 1977, com a publicação do artigo "self-efficacy: toward a unifying theory of 

behavioral change", Bandura identificou um aspecto importante da conduta humana ou 

seja, que as pessoas que acreditam e desenvolvem auto percepções acerca das suas 

capacidades, criam meios para atingir os seus objectivos (metas), controlam o que são 

capazes de fazer para, por sua vez, controlarem o seu próprio ambiente. As suas 

investigações, no domínio da aprendizagem social, colocaram-no face a um interessante 

paradoxo: por um lado, teoricamente, as mudanças são conceptualizadas em termos de 

alterações cognitivas ou seja, a aprendizagem processa-se por uma alteração dos processos 

ou estruturas cognitivas, por outro, os métodos utilizados na aprendizagem são de natureza 

comportamental. Procurando conciliar estas duas vertentes, Bandura (1977) sugere a 
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existência de um mecanismo mediador, de natureza cognitiva, para justificar mudanças 

comportamentais ou seja, a ideia de que a percepção da eficácia pessoal, no que concerne 

ao desenvolvimento, baseia-se na “convicção de que se é capaz de executar com êxito o 

comportamento requerido para a produção de um dado resultado” (idem:193). 

Posteriormente, em 1986, Bandura publicou a obra Social Foundations of Thought 

and Action (Fundamentos Sociais do Pensamento e da Acção), em que propõe uma Teoria 

Cognitivo-Social, que enfatiza o papel dos fenómenos auto-referenciais, como o sujeito se 

percebe a si próprio e o meio pelo qual é capaz de actuar no seu ambiente. Esta tríade, 

conduta, ambiente, pensamentos, é a base do que Bandura chamou determinismo 

recíproco, quer dizer que entre conduta, ambiente e pensamento, existe uma inter-relação 

recíproca que se observa em mútua influência.  

Na generalidade, Bandura (1987) considera que as crenças (pensamentos) que as 

pessoas têm acerca de si mesmas são a chave para o controlo e a competência pessoal. O 

indivíduo é visto como produto e produtor do seu próprio ambiente e do seu próprio 

sistema social pelo que, nesta perspectiva, não só reage ao seu ambiente, como é capaz de 

o modificar actuando proactivamente. Para Palenzuela (1986: 8), estes três constructos, 

conduta, ambiente e pensamento, podem ser colocados sob a denominação geral de 

expectativas, considerando-os como “ingredientes importantes para a construção de um 

sistema conceptual compreensivo da personalidade”.  

 

3.2. A PERCEPÇÃO DE AUTO-EFICÁCIA 

Inicialmente definida como um tipo específico da expectativa relacionada com as 

crenças nas capacidades para o desempenho de um comportamento específico ou o 

conjunto de comportamentos requeridos para produzir determinado resultado (Bandura, 

1977), a percepção de eficácia pessoal foi, posteriormente, considerada como “a crença das 

pessoas acerca das suas capacidades para exercer controlo sobre acontecimentos que 

afectam a sua vida” (idem, 1989:1175). Para Bandura a auto-eficácia é mais uma 

percepção ou expectativa das próprias capacidades do que das reais competências, não se 

referindo às competências que o sujeito possui, “mas aos julgamentos acerca do que o 

indivíduo pode fazer, quaisquer que sejam as competências que possua” (1986:391). A 

formulação destes juízos requer não só uma capacidade auto-reflexiva, mediante a qual as 

pessoas processam cognitivamente as informações que dispõem sobre si e sobre as suas 
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destrezas mas ainda, uma capacidade auto-avaliativa, através da qual as pessoas podem 

apreciar o valor das discrepâncias entre uma determinada meta e os resultados 

subsequentes ao seu nível de desempenho (Bandura, 1979; 1989), atribuindo o autor, à 

percepção da auto-eficácia, uma função auto-motivadora (idem, 1987; 1988). 

Schwarzer (1992) considera que a auto-eficácia faz a diferença em como as pessoas 

sentem, pensam e actuam. De acordo com o seu nível de auto-eficácia, a acção é planeada 

e prevista como um cenário pessimista ou optimista. Um baixo sentido de auto-eficácia 

associa-se a depressão, ansiedade e incapacidade física, a uma baixa auto-estima e à 

construção de juízos pessimistas relativos a possíveis desempenhos. Uma forte crença de 

competência facilita o processo cognitivo e a performance. Quando o sujeito age, as auto-

referências cognitivas são fundamentais no processo de motivação. O mesmo autor refere 

ainda que o nível de auto-eficácia pode incentivar ou impedir a motivação na tarefa. 

Indivíduos com níveis altos de auto-eficácia escolhem tarefas mais desafiantes, 

estabelecem objectivos e persistem para os atingir. Perante a tarefa, o indivíduo com alta 

auto-eficácia, investe e persiste mais tempo do que o indivíduo com baixa auto-eficácia. 

Num retrocesso recupera mais facilmente e persiste nos seus objectivos (idem: 1989).  

Bandura (1986) considera que todos os indivíduos possuem um sistema interno 

próprio que os capacita para exercer um controle sobre seus pensamentos, sentimentos, 

motivações e condutas. Este sistema interno proporciona um mecanismo de referência, 

base sobre a qual percebemos, regulamos e avaliamos a nossa conduta. As aprendizagens 

constituem fontes para a generalização de percepções de auto-eficácia pessoal, 

constituindo os melhores preditores do seu envolvimento e persistência em diferentes 

tarefas (idem). Esta generalização de percepções, mais do que as aprendizagens em si, 

explica três dimensões da confrontação com as tarefas: 

- 1ª Dimensão: percepções de auto-eficácia que determinam se um comportamento 

será iniciado ou não; 

- 2ª Dimensão: experiências de auto-eficácia que determinam a quantidade de 

esforço dispendido numa tarefa; 

 - 3ª Dimensão: percepções de auto-eficácia que predizem a persistência do 

indivíduo face a obstáculos e circunstâncias adversas. A maneira como interpretamos os 

resultados das nossas acções proporciona-nos mais informação, alterando ambientes, assim 
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como as próprias crenças que, por sua vez, ao proporcionarem informação, alteram 

desempenhos posteriores. 

Segundo Bandura (1986) o sentido de auto-eficácia pessoal ou seja as percepções 

ou julgamentos de auto-eficácia, quer sejam realistas ou não, adequados ou não, têm a sua 

origem em quatro fontes principais de aprendizagem: 

- Experiências de prática eficaz (sucessos ou insucessos anteriores). O sucesso 

numa tarefa, comportamento ou skill aumenta as probabilidades de auto-eficácia para a 

tarefa. Comportamentos falhados diminuem a auto-eficácia. Assim, um indivíduo tende a 

perceber-se como mais eficaz se acumular sucessivas experiências reais de sucesso em 

situações percebidas como difíceis e, tende a perceber-se como pouco eficaz, se acumular 

sucessivas experiências reais de insucesso. São muitos os autores que consideram esta 

fonte como a mais importante, não influenciando contudo, automaticamente, a auto-

eficácia, dependendo do modo como o sujeito avalia cognitivamente a situação (Barros et 

al., 1993; Zimmerman, 1995; Pintrich & Schunk, 1995).  

- Experiências vicariantes (a eficácia dos outros serve-nos de orientação). Quando 

observamos os comportamentos dos outros, vemos o que somos capazes de fazer, 

verificamos as consequências dos seus comportamentos e usamos essa informação para 

criar expectativas sobre o nosso próprio comportamento e suas consequências.  

- Persuasão verbal (sugestão), também designada como persuasão social, é 

considerada como uma fonte menos forte na promoção da auto-eficácia, se comparada com 

as experiências vicariantes. Um discurso persuasivo pode convencer o indivíduo de que é 

capaz de executar com sucesso uma determinada conduta ou de que poderá sair-se bem do 

confronto com uma situação mais adversa. Segundo Tuckman e Sexton (1991) o efeito 

produzido pela persuasão verbal sobre a auto-eficácia depende, por um lado, da história de 

fracassos acumulada pelo sujeito e, por outro, da novidade da situação ou do 

comportamento exigido.  

- Estados fisiológicos (ritmo cardíaco, etc.) ou seja, o indivíduo pode receber 

informação relacionada com a sua auto-eficácia a partir das reacções fisiológicas que 

experimenta quando executa determinadas tarefas. Em suma, para Bandura (1986), as 

aprendizagens, quer se verifiquem por experiência, quer por observação, produzem os seus 

efeitos através da alteração cognitiva das percepções dos sujeitos acerca da sua eficácia 

pessoal. São estas que constituem os mediadores capazes de predizer as execuções futuras 
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do sujeito. Cerdeira (1995:143) refere que a percepção da auto-eficácia “depende do 

processamento cognitivo da informação colhida sobre o substrato fisiológico inerente à 

expressão de emoções”. Se o sujeito se percebe como ansioso perante determinada situação 

(taquicardia, tremuras, sudação excessiva, etc.), tende a perceber-se como menos eficaz. O 

mesmo autor acrescenta que este tipo de cognição constitui-se a partir de uma base 

definida pelas influências recíprocas entre as variáveis pessoais, situacionais e 

comportamentais.    

No que concerne às crenças de auto-eficácia, estas não podem ser entendidas como 

um traço de personalidade únicas e invariáveis mas que variam segundo três dimensões: 

magnitude, generalidade e força: 

- Magnitude, dimensão que se refere à crescente dificuldade que o indivíduo crê ser 

capaz de superar. A percepção de auto-eficácia pode diminuir consoante o crescente grau 

de dificuldade da tarefa.  

- Generalidade, relacionada com o êxito ou o fracasso obtido perante a realização 

de uma tarefa e a tendência para a generalização a outras condutas ou contextos similares.  

- Força, relacionada com a intensidade com que o sujeito se sente capaz para a 

realização de uma determinada conduta (Smith, 1989). 

Zimmerman (1995) chama ainda a atenção para quatro características que estão 

implícitas na medição da auto-eficácia, nomeadamente: 

- A auto-eficácia refere-se aos juízos que o indivíduo faz relativamente às suas 

próprias capacidades para realizar determinada tarefa ou actividade;  

- As crenças acerca da própria eficácia estão ligadas a diferentes campos de 

funcionamento; 

- As medidas da auto-eficácia dependem do contexto em que se realiza a tarefa.  

- A avaliação da auto-eficácia depende da confiança que o sujeito possui 

relativamente a si próprio para realizar uma determinada tarefa.  

Muito embora a formação de expectativas de auto-eficácia pressuponha a aquisição 

de conhecimentos sobre a forma de actuação mais adequada, tendo em vista a obtenção de 

um determinado resultado e a crença sobre as capacidades de cada um para a realização 

dessa mesma acção, nem sempre tal é suficiente. Para Cerdeira (1995) as expectativas de 

auto-eficácia não se definem como uma entidade absoluta mas como um continuum, 

dependendo do tipo de conhecimento e experiências que o indivíduo possui. A influência 
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das expectativas de auto-eficácia na execução de comportamentos “depende sobretudo do 

modo como estas vierem a associar-se a determinados mecanismos auto-reguladores” ou 

seja, “a obtenção de um determinado nível de rendimento depende não apenas do 

desenvolvimento de um determinado tipo de cognições (expectativas de auto-eficácia), 

como também do desenvolvimento de um determinado tipo de habilidades pessoais 

(mecanismos auto-reguladores) ” (Cerdeira, 1995:144).  

Bandura (1977), ao salientar a influência das expectativas pessoais no 

comportamento humano, distingue expectativas de eficácia e expectativas de resultado ou 

seja a primeira, como a convicção prévia de que se é capaz de atingir um objectivo ou meta 

predeterminada e, a segunda, como a crença de que a exteriorização de um certo 

comportamento acarretará consequências desejáveis. O mesmo autor refere que tais 

expectativas são moderadas por factores de índole cognitiva e afectiva. Saliente-se, 

segundo Rotter (1996), a importância do locus de controlo, que é sinónimo conceptual de 

expectativa de resultado.  

 

3.3. COMPREENSÃO DA AUTO-EFICÁCIA 
 

3.3.1. Processo de aprendizagem  

A simples exposição de um sujeito a um modelo não é só por si suficiente para que 

o comportamento ou a regra sejam aprendidos. Há todo um conjunto de processos 

cognitivos entre acontecimentos modelados e reproduções motoras desses 

comportamentos, nomeadamente processos de atenção, retenção, de produção e processos 

motivacionais (Gonçalves, 1999). 

Processos de atenção – são processos que regulam a direcção das percepções do 

observador relativamente aos objectos e acções observadas. Neste sentido é necessário que 

o sujeito preste atenção às actividades que se pretendem modelar. Sem atenção não há 

modelagem ou seja, a simples exposição não assegura a aquisição de uma resposta motora 

ou cognitiva, pois o sujeito pode não só ignorar o modelo como desviar o foco da sua 

atenção para características secundárias da sua execução. Não há aprendizagem sem 

atenção, resultando esta de uma interacção idiossincrática entre o sujeito e o objecto da 

observação. 
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No âmbito das características que influenciam os processos de atenção, Gonçalves 

(1999) refere que há fundamentalmente dois grupos: as características do modelo e as 

características do observador. 

Grupo I – Características do modelo: 

- Saliência – modelos com características mais salientes favorecem os processos 

de atenção; 

- Valência afectiva – a atracção por um modelo facilita a mobilização dos 

processos de atenção;  

- Complexidade – altos níveis de complexidade dificultam a atenção prestada a um 

determinado modelo; 

- Prevalência – a prevalência de um modelo facilita a atenção do observador; 

- Valor funcional – o valor funcional que uma resposta tem para quem observa é 

determinante na mobilização dos seus processos de atenção. 

Grupo II – Características do observador: 

- Capacidade perceptual – a atenção para estímulos só se processa se o sujeito for 

capaz de processar sensorialmente; 

- Disponibilidade perceptual – as disponibilidades perceptuais dos sujeitos, 

consequentes das suas aprendizagens anteriores, determinam fortemente aquilo que é 

extraído do processo de observação; 

- Capacidade cognitiva – as capacidades cognitivas dos sujeitos limitam a 

informação a processar;  

- Nível de activação – um certo nível de activação é fundamental para que o 

sujeito direccione a sua atenção para o modelo; 

- Preferências adquiridas – a história de reforços anteriores determina os padrões 

de atenção do sujeito para diferentes estímulos. 

Resumidamente, no que concerne aos processos de atenção, Gonçalves (1999) 

considera que estes dependem da interacção entre características do modelo e 

características do observador.  

Outro dos processos cognitivos entre acontecimentos modelados e reproduções 

motoras desses comportamentos são os processos de retenção (idem).   

Processos de retenção – são processos cognitivos que nos levam a reter 

determinado acontecimento. Para Gonçalves (1999) é necessário que o sujeito, para 
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beneficiar dos ensinamentos de um modelo na sua ausência, seja capaz de reter, de uma 

forma simbólica, as representações das respostas observadas. São múltiplos os factores que 

influenciam a retenção de um acontecimento observado:  

- Codificação e organização simbólica – a transformação de uma observação 

numa série de símbolos verbais e imagéticos, orientações fundamentais para as execuções 

dos sujeitos. Para que tenham maior sentido e se tornem mais funcionais é fundamental 

que o sujeito codifique as simbolizações em relação com outras representações cognitivas; 

- Prática cognitiva – uma vez que muitos dos comportamentos que aprendemos 

não podem ser imediatamente exercitados comportamentalmente é necessário, para melhor 

reter comportamentos que aprendemos, recorrer à sua representação imagética ou 

proposicional;  

- Prática comportamental – quando um comportamento é exercitado, em 

simultâneo, de uma forma simbólica e comportamental, verifica-se uma maior eficácia da 

aprendizagem;  

- Competências e estruturas cognitivas do observador – as competências 

cognitivas e os esquemas conceptuais de cada observador são determinantes na retenção de 

um comportamento.  

Em suma, a capacidade de representação assegura a transição entre a atenção 

direccionada para o acontecimento modelado e a reprodução do comportamento. 

Gonçalves (1999) realça os processos de produção. 

Processos de produção – são processos ligados à tradução das representações 

simbólicas em programas comportamentais específicos. São vários os factores ligados à 

capacidade de reprodução motora de um comportamento: 

- Representação cognitiva – fase inicial do processo de reprodução de um 

comportamento que envolve uma representação global dos mecanismos de acção de um 

determinado comportamento; 

- Execução de um comportamento – relação entre a ideia e a execução de um 

comportamento. Para Gonçalves (1999) todas as aprendizagens necessitam de um processo 

de monitorização que só a prática pode garantir; 

- Informação de feedback – referente a uma constante informação retroactiva 

relativamente aos processos de execução; 
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- Emparelhamento – ajustamentos para que o comportamento do sujeito seja 

emparelhado com a representação cognitiva do comportamento observado;  

- Capacidades físicas e componentes comportamentais – referente à capacidade 

física do sujeito para a execução motora de um comportamento.   

Gonçalves (1999) realça a influência dos processos motivacionais que são 

processos que influem na eficácia da modelagem e que por sua vez depende, 

fundamentalmente, dos processos motivacionais. 

Destacamos o reforço externo, o reforço vicariante, o auto-reforço e preferências de 

incentivo e padrões internos:    

- Reforço externo – a quantidade e a qualidade da reprodução motora dependem 

grandemente da quantidade de reforço que o sujeito recebe pela realização do 

comportamento;  

- Reforço vicariante – a observação de modelos, reforçada por uma determinada 

execução influencia a resposta imitativa do observador;  

- Auto-reforço – a quantidade e a qualidade de respostas produzidas pelo 

comportamento de um modelo influencia o auto-reforço;  

- Preferências de incentivo e padrões internos – as preferências de incentivo e os 

padrões internos (sistema de valores) de um indivíduo determinam os componentes 

motivacionais atribuídos para a execução de uma tarefa. 

Para Gonçalves (1999:95) o processo de aprendizagem social é um processo 

altamente complexo, acrescentando “que entre a apresentação de um modelo e a 

reprodução do comportamento, há uma série de componentes cognitivo-comportamentais 

que vão determinar a eficácia do processo”. O mesmo autor considera que a ineficácia de 

uma determinada aprendizagem pode ser resultante de múltiplos factores, nomeadamente a 

ausência de atenção para os comportamentos relevantes, codificações ou simbolizações 

inadequadas das observações e dificuldades na reprodução motora ou ausência de reforços 

suficientes.  

Bandura (1986) considera que para uma análise aprofundada do processo de 

aprendizagem é fundamental a necessidade de especificar as possíveis fontes e os aspectos 

psicológicos que deverão ser passíveis de mudança.  

Em suma, para o paradigma da aprendizagem social, as aprendizagens, quer se 

verifiquem pela auto-observação quer pela prática ou por intermédio da observação ou 
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persuasão, são mediadas cognitivamente através de teorias de auto-eficácia que regulam o 

comportamento do sujeito, predizendo as tarefas por ele escolhidas, assim como o esforço 

e persistência na realização das mesmas.   
 

3.3.2. Mecanismos auto-reguladores da aprendizagem 

Um dos constructos mais significativos sobre o entendimento do estudo da 

personalidade é o de auto-regulação (Zimmerman & Shunk, 1989). Segundo Bandura 

(1987) esta noção permite que o indivíduo possa estipular objectivos para as suas acções, 

bem como a capacidade de análise e a avaliação das discrepâncias existentes entre o que 

fazem e os resultados que desejam obter.  

Para a teoria cognitivo-social (Bandura, 1987, 1988; Rosenthal, 1984; Schunk, 

1985; Zimmerman, 1989), a auto-regulação é uma estratégia metacognitiva composta por 

três classes de sub-processos interdependentes (auto-observação, auto-avaliação e auto-

reacção), por sua vez associadas a dois tipos de cognições, umas relativas à estipulação de 

metas e outras à percepção da auto-eficácia. 

Classe I - Auto-observação, que consiste na recolha e organização das informações 

disponíveis. Através da observação das suas próprias acções e/ou das dos outros os sujeitos 

retiram conhecimentos para posteriormente melhorarem as suas execuções e alcançarem as 

suas metas. Só assim, o sujeito pode regular os seus processos cognitivos e as suas acções 

para melhor decidir qual das formas de conhecimento que possui é a mais adequada para a 

situação em que se encontra (Bandura, 1989; Schunk, 1989). A auto-observação 

desempenha ainda, segundo os mesmos autores, uma função motivacional bastante 

relevante. Para Schunk (1989) podem diferenciar-se, na auto-observação, dois tipos de 

procedimentos:  

- Um, envolvendo a verbalização dos comportamentos ou acções observadas 

(Schunk, 1986); 

- Outro, através do auto-registo da frequência do comportamento observado. Este 

tipo de procedimento, analisado por Schunk (1983), resulta de um estudo efectuado com 

três grupos de crianças, cuja finalidade foi analisar os efeitos produzidos pelas estratégias 

de auto-observação das aprendizagens através de registos escritos. Um dos grupos 

procedeu ao registo escrito das aprendizagens efectuadas no fim de cada dia de trabalho, 

no outro os registos foram efectuados por um adulto e o terceiro grupo não efectuou 

qualquer tipo de registos. Os resultados revelaram um aumento da percepção de auto-
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eficácia e da performance nos dois primeiros grupos, evidenciando ainda comportamentos 

mais persistentes.  

Classe II - Auto-avaliação, que consiste num mecanismo que avalia as 

discrepâncias existentes entre um estado ou situação presente e um estado ou situação 

desejado, mecanismo resultante da auto-regulação. Neste sentido, Bandura (1988; 1989) 

considera a existência de um segundo sub-processo de auto-regulação, através do qual o 

indivíduo compara o seu nível de execução com as metas que pretendia atingir. Ao 

percepcionar uma incongruência entre o nível de execução e o padrão de referência, o 

sujeito adquire informação e, cognitivamente processada, tenta reduzir essa discrepância 

através da utilização de comportamentos mais adequados. 

Vários autores consideram que as funções motivadoras e reguladoras da auto-

avaliação são mediadas pela percepção da auto-eficácia, pelos padrões de referência e 

pelas características e valor atribuídos às metas e ainda pelo tipo de atribuição sobre as 

consequências produzidas pelo resultado da acção (Bandura, 1988; 1989; Tuckman & 

Sexton, 1991; Schunk, 1990; Sexton et al., 1992). Estudos efectuados revelam que os 

indivíduos que se auto-percepcionam mais eficazes tendem não só a escolher tarefas que 

julgam estar ao alcance das suas capacidades, despendem maior empenhamento na sua 

execução bem como são mais persistentes face às dificuldades (Bandura, 1988; Tuckman e 

Sexton, 1991; Printrich e DeGroot, 1990).  

Classe III – Auto-reacção. De acordo com Bandura (1987), quando um sujeito crê 

nos progressos realizados no desempenho de uma tarefa e, em simultâneo, antecipa um 

estado de satisfação ao atingir uma determinada meta, percepciona-se mais auto-eficaz e 

consequentemente mais motivado para o desempenho. Nestas circunstâncias “activa-se o 

terceiro sub-processo regulador ou seja, o sujeito gratifica-se, desenvolvendo 

comportamentos do seu agrado, ou adquirindo objectos reais ou simbólicos com o valor de 

recompensas ou reforços (Cerdeira (1995:153).  

 

3.4. A IMPORTÂNCIA DA AUTO-EFICÁCIA NOS CONTEXTOS EDUCATIVOS 

Nos últimos tempos, a auto-eficácia recebeu por parte dos investigadores uma 

atenção cada vez maior, principalmente na área da motivação académica (Pintrich & 

Schunk, 1995).  
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O sentido de auto-eficácia docente refere-se à crença do professor relativamente à 

capacidade que tem para influenciar as suas realizações enquanto docente (Tavares et al., 

2003; 2005a) e define-se como uma variável mediadora, composta por uma componente 

cognitiva e por uma componente afectiva (Ashton, 1984).  

A componente cognitiva envolve dois aspectos:  

a) A sensação da probabilidade de que o professor ideal ou normal pode provocar 

mudanças positivas nos alunos; 

b) A avaliação que o professor faz das suas própria habilidades ou capacidades para 

provocar tais mudanças (Denham & Michael, 1981). 

A percepção que o professor tem de poder provocar mudanças positivas nos alunos 

pode ser vista como: 

- Expectativas do professor relativamente ao aluno; 

- Expectativas do professor relativamente a si próprio.  

No primeiro caso – expectativas do professor relativamente ao aluno – pode ser 

entendida como uma profecia auto-realizada (self-fulfilling prophecy) (Merton, 1948), ou 

seja como o efeito de expectativa na qual “o professor espera que o aluno mantenha os 

padrões de comportamento mostrados anteriormente, de tal modo que toma esses 

comportamentos como imutáveis e não consegue ver e aproveitar as mudanças potenciais” 

(Good, 1987:32). Na perspectiva de Bandura (1977:193) é definida como “a expectativa 

acerca do resultado do seu próprio comportamento, que consiste na estimativa do indivíduo 

que um dado comportamento produz determinado resultado”. Estas três formas, ligadas às 

expectativas do professor, repercutem-se no seu comportamento. A expectativa de 

resultado, vista como profecia auto-realizada, tem sido a que tem dado origem a mais 

investigações e é considerada a mais importante no contexto educativo. 

No segundo caso – expectativas do professor relativamente a si próprio – pode ser 

vista como a expectativa de eficácia pessoal, que depende do julgamento (que os 

indivíduos fazem) acerca de quanto estão aptos para actuar com êxito em determinadas 

situações (Bandura, 1983; Tavares et al., 2003; 2005a).  

A componente afectiva do sentido de eficácia refere-se ao sentimento de orgulho ou 

vergonha associado ao sentido de eficácia (Denham & Michael, 1981). Esta dimensão é 

salientada por Weiner (1980) e por Bar-Tal (1978) no modelo atribucional como um 

sentimento de reacção ao resultado da sua acção. 
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Relativamente aos professores, no intuito de analisar as implicações das 

expectativas de auto-eficácia, foram realizadas diversas investigações, tendo-se verificado 

que a crença do professor nas suas capacidades para influenciar a aprendizagem e a 

realização dos alunos afecta a sua eficiência real (Brookover et al., 1979; Brophy & 

Evertson, 1976).  

O sentido de eficácia do professor, segundo Denham e Michael (1981), contribui de 

modo importante para a percepção que o professor tem da sua prática e da realização dos 

seus alunos e é um dos melhores preditores do aumento dos resultados dos alunos. 

O sentido de auto-eficácia do aluno, refere-se à avaliação das suas capacidades para 

realizar desempenhos escolares ou seja "juízos pessoais acerca das suas capacidades para a 

organização de condutas, tendo como objectivo a realização de determinados desempenhos 

escolares” (Zimmerman, 1995:203). O aluno, perante a realização de determinadas tarefas, 

interpreta os resultados das mesmas, interpretações que o levam a desenvolver crenças 

acerca das suas capacidades que utiliza, posteriormente, em tarefas semelhantes. De acordo 

com o mesmo autor, as crenças que desenvolve afectam a sua motivação e competência na 

realização da tarefa, determinam o seu desempenho, tempo e perseverança na realização da 

mesma e ajudam-no a enfrentar e superar situações adversas.  

É importante referir novamente que as crenças da auto-eficácia são produto da 

interacção de quatro fontes: desempenhos pessoais (experiências anteriores), experiências 

vicariantes, persuasão verbal e estados fisiológicos (Bandura, 1986). Este autor considera 

que as experiências anteriores, particularmente as de êxito e de fracasso, são as principais 

fontes da auto-eficácia e as que mais influências exercem na conduta do indivíduo. O 

mesmo acontece no desempenho académico. As experiências anteriores têm importantes 

implicações, pelo que os resultados que o aluno percepciona como de sucesso (êxito) 

aumentam a sua auto-eficácia e, os considerados como de insucesso (fracasso), diminuem-

na.  

O professor tem um papel fundamental na construção ou alteração das crenças que 

os alunos fazem acerca da sua auto-eficácia. Proporcionar ao aluno a experienciação de 

resultados de êxito, desenvolve expectativas positivas acerca da sua auto-eficácia (Pintrich 

& Schunk, 1995).  

Apesar de exercer menor influência do que a fonte anterior, as experiências 

vicariantes assumem grande importância no contexto académico especialmente quando o 
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aluno não se sente seguro acerca das suas capacidades ou quando teve uma experiência 

anterior de fracasso ou de menos êxito. Quando observa o que os colegas são capazes de 

fazer, o aluno observador utiliza essa informação para criar as suas próprias expectativas 

sobre a sua conduta e consequências da mesma (Bandura, 1986; Zimmerman, 1995). 

Bandura (1979) refere que, embora uma grande quantidade de aprendizagens, tenha lugar 

através do treino e reforço directo, grande parte do reportório comportamental da pessoa 

pode ser adquirido através da imitação ou daquilo que uma que uma pessoa observa nos 

outros. Ao fazer esta afirmação, o autor dá ênfase a esta fonte de influência.    

Relativamente à terceira fonte, persuasão verbal (persuasão social), o aluno cria e 

desenvolve a sua auto-eficácia como resultado do que lhe dizem as pessoas para si mais 

significativas (pais, professores e colegas) (Maddux, 1995).  

Quanto à quarta fonte, estados fisiológicos, o aluno pode receber informação 

relacionada com a sua auto-eficácia a partir de reacções fisiológicas que experimenta, 

quando executa determinadas tarefas. Os estados fisiológicos, tais como a ansiedade, o 

stresse, a fadiga, exercem alguma influência no processo cognitivo do aluno. Aumentos do 

ritmo cardíaco, transpiração, entre outros, podem ser associados a um fraco desempenho 

ou a uma percepção de possível fracasso (idem).  

Para Bandura (1986) e Schunk (1995) as informações que o aluno recebe através 

das diferentes fontes, requerem não só uma capacidade auto-reflexiva, mediante a qual o 

aluno processa cognitivamente as informações que dispõe acerca das suas capacidades, 

bem como a percepção da dificuldade da tarefa, do esforço a despender, da ajuda exterior, 

da quantidade e características das experiências anteriores de sucesso ou de fracasso, da 

similitude com o modelo e da credibilidade da pessoa que pretende persuadir.  

A auto-eficácia “constrói-se” quando o aluno atinge metas e objectivos a que se 

tinha proposto (Elliot & Dweck, 1988). Uma auto-eficácia elevada mantém a motivação e 

promove a aprendizagem (Schunk, 1995). O estabelecimento de metas, o processamento 

cognitivo da informação, os modelos e o conhecimento dos resultados são factores que 

afectam a auto-eficácia do aluno, independentemente se a sua auto-eficácia é alta ou baixa 

(Bandura, 1988; Locke & Latham, 1990; Schunk, 1995).  

Estudos relacionados com o estabelecimento de metas por parte do professor 

revelam o aumento da auto-eficácia no aluno (Bandura & Schunk, 1981; Schunk, 1983a). 
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Contudo, se é o aluno a estabelecer as suas próprias metas, a sua auto-eficácia aumenta 

(Schunk, 1985).  

O processamento cognitivo da informação pode também afectar a auto-eficácia do 

aluno. Segundo Schunk, (1989), os alunos que julgam ter dificuldades perante as tarefas 

escolares, tendem a experienciar níveis mais baixos de auto-eficácia e de motivação, 

comparativamente com os que julgam não ter dificuldades. Perceber que compreendem as 

matérias em estudo, aumenta a motivação e a auto-eficácia.  

O uso de estratégias de aprendizagem promove não só o aproveitamento escolar, 

mas aumenta também a auto-eficácia. Vários são os estudos que apontam para a existência 

de uma correlação positiva entre a auto-eficácia e o uso de estratégias de aprendizagem 

(Graham & Harris, 1989a; 1989b; Pintrich & De Groot, 1990).  

Os modelos exercem também uma influência positiva sobre a auto-eficácia e o 

rendimento escolar (Schunk, 1995). Investigações efectuadas por Zimmerman e Ringle 

(1981) concluíram que a observação de modelos por parte do aluno, nomeadamente dos 

seus pares, incrementa a sua auto-eficácia e desenvolve mais habilidades do que quando o 

aluno observa o professor ou mesmo quando carece de modelos (Schunk, 1995).  

A importância do conhecimento dos resultados, cujo efeito pode aumentar ou 

diminuir a auto-eficácia do aluno, foi avaliada através dos resultados obtidos em vários 

estudos (Schunk, 1982; 1989; Maddux, 1995). O conhecimento dos resultados que o aluno 

percebe relativamente ao seu desempenho, permite-lhe conhecer as causas que estão na 

origem do seu êxito ou fracasso na realização da mesma. A motivação mantém-se e a auto-

eficácia aumenta, quando o aluno associa o esforço dispendido na execução de 

determinada tarefa ao êxito que atinge na mesma.   
 

3.5. DESENVOLVIMENTO E COMPETÊNCIA PESSOAL E PROFISSIONAL 

A crescente exigência atribuída ao conhecimento profissional e aos saberes práticos 

dos professores não pode descurar a importância do desenvolvimento pessoal.  

O acto de se realçar o professor enquanto pessoa, auxilia o docente a empreender 

processos de auto-compreensão, processos que se baseiam na sua vida e no seu trabalho, 

desenvolvendo a compreensão para com os seus pares o que ajuda a que os outros 

trabalhem mais eficazmente com ele conferindo ainda, a tão necessária credibilidade e 

dignidade ao conhecimento pessoal e prático do seu trabalho (Latino, 2000). A importância 
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do desenvolvimento pessoal e da compreensão de si próprio são considerados como 

aspectos-chave do crescimento profissional dos docentes. A maturidade pessoal, a fase do 

ciclo de vida, a identidade étnica e sexual, as crenças religiosas, o empenhamento 

ideológico e os objectivos da carreira são alguns dos factores pessoais apontados por 

Hargreaves (1998), como associados às interacções dos professores com os colegas, às 

suas orientações em relação à mudança e à qualidade da sua instrução na sala de aula.  

Um dos constructos fundamentais para melhor entender a dimensão pessoal é o self. 

William James (1890), num capítulo do seu livro Principles of Psychology, atribuiu-lhe 

dois significados o Eu-sujeito (self-as-a-doer) e o Eu-objecto (self-as-object). Esta 

distinção deu origem a diferentes perspectivas no que concerne a este constructo, 

nomeadamente à distinção Eu-mim, na qual o self total ou pessoa, é diferenciado em dois 

aspectos discriminativos: 

- self como sujeito conhecedor ou eu, isto é o self que inclui as percepções, acções, 

pensamentos e memória; 

- self como objecto conhecido ou mim, isto é o self que tem certos atributos físicos, 

sociais, emocionais e intelectuais (Simões, 1996).  

Numa perspectiva construtivista e sistémica o self é entendido como uma 

construção cognitiva que se altera no decurso do desenvolvimento a par com a modificação 

de outros domínios tendo, segundo Simões (1996:171), “uma função integradora essencial, 

não só no controle do comportamento, bem como no sentido atribuído à experiência que, 

por sua vez, influencia a maneira individual de actuar”. As noções utilizadas pelo sujeito 

constituem uma “teoria” acerca de si próprio com que vai sendo organizada a experiência, 

que alguns autores designam por self-theory (idem). 

Harter (1983) opta por seguir uma perspectiva que contempla a natureza evolutiva 

do self e define-o como uma construção activa do sujeito, a nível cognitivo que, no decurso 

do processo de desenvolvimento está em contínua reformulação.  

A perspectiva humanista (Mahrer & Gervaize, 1985) admite uma sequência 

determinada, a que chama patamares, para a formação e desenvolvimento do self:  

- O self externalizado, que começa no início de vida, provavelmente antes do 

nascimento e que dura até cerca dos 3-4 anos, cujo locus self, externo ao indivíduo, reside 

fundamentalmente nas figuras parentais, sendo estas quem define o que a criança se tornará 

e, cuja influência, está directamente relacionada pelo patamar de desenvolvimento do self 
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que atingiram. Segundo Simões (1996), neste patamar do self , podemos incluir os adultos 

cujas identidades são definidas e mantidas a partir de referências vindas do mundo exterior, 

agentes de socialização, instituições, entre outras;  

- O self internalizado, onde se denota a existência da capacidade de auto-reflexão e 

sentimentos de identidade pessoal. O sujeito, através da sua acção pode influenciar o 

mundo exterior, controlando e dominando situações; 

- O self integrado e actualizado, em que as relações com os processos profundos da 

personalidade e com o mundo externo, denotam integração. Para Simões (1996:174) “neste 

patamar as relações interpessoais traduzem aceitação, tolerância, acolhimento, 

congruência, transparência e capacidade em estabelecer com os outros relações duais”. 

Ainda segundo o autor, a passagem do self externalizado para o self internalizado requer a 

dissolução do primeiro e da concepção do mundo exterior que a acompanhou. Esta 

transição permite “o crescimento das potencialidades humanas e a facilitação das suas 

tendências de actualização e de escolha pessoal” (idem).  

Independentemente das diferentes perspectivas que são atribuídas ao self há 

contudo uma geral concordância relativamente à sua importância em múltiplas concepções 

relativas ao desenvolvimento humano (James, 1890; Piaget, 1973 ; 1975; Allport, 1961; 

Winnicott, 1978; Kohlberg, 1969; Selman, 1976; Vaz Serra, 1986; Pereira, 1996; Tavares 

et al., 2003; 2005a). 

Segundo Simões (1996) a auto-compreensão do self refere-se à “concepção que 

cada um tem dos seus diferentes aspectos, que incluem mas não se limitam, aos 

conhecimentos relativos às qualidades físicas, activas, sociais e psicológicas. Este autor 

define a auto-compreensão como “um sistema conceptual focalizado nos próprios atributos 

pessoais, que constitui a base cognitiva da identidade pessoal e da auto-estima de cada um, 

acrescentando que o seu domínio é “a totalidade das características que definem o self e o 

distinguem dos outros” (idem:175).  

Hart e Damon (1986) sugerem que são quatro, os níveis que representam diferentes 

graus de integração em que assenta o desenvolvimento da auto-compreensão, 

correspondendo a cada nível uma diferente focalização: 

- O primeiro foco incide nas qualidades físicas (self-esquema físico, que inclui o 

corpo e as posses materiais); 
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- O segundo, nas qualidades activas (self-esquema activo, que inclui as habilidades 

e as actividades de cada um), 

- O terceiro, nas qualidades sociais (self-esquema social, que inclui as 

características sociais da personalidade, as relações e interacções sociais); 

- O quarto, nas qualidades psicológicas (self-esquema psicológico, que inclui as 

emoções, pensamentos e processos cognitivos). Estes quatro esquemas definem, por si 

próprios, uma progressão no desenvolvimento: primeiramente o self construído como um 

objecto físico, posteriormente em termos da sua actividade, depois em termos de interacção 

social e, finalmente, em termos das suas características psicológicas. Contudo, Simões 

(1996) considera simplificadora esta concepção uma vez que, no decorrer do 

desenvolvimento, os self-esquemas mais precoces não são linearmente substituídos pelos 

self-esquemas mais tardios. O que muda é a forma pela qual cada um destes esquemas é 

construído ao longo do tempo.  

Os modos principais de construir o self como-objecto para cada um dos quatro 

níveis de desenvolvimento são descritos por Simões (1996) da seguinte forma: 

Nível 1 - o self é considerado em termos das suas acções, relações de grupo ou 

simples pensamentos e sentimentos; 

Nível 2 – os diferentes aspectos do self são construídos face a informação fornecida 

pela comparação com os outros ou com padrões sociais; 

Nível 3 – a influência do contexto social nas considerações individuais sobre as 

características do self é mais ampla;  

Nível 4 – a importância do contexto social imediato para considerar as 

características do self desvanece-se. As diferentes características do self são todas 

unificadas, retirando daí o seu significado, pela sua contribuição para os sistemas de 

crenças pessoais, morais e filosóficas.  

A teoria humanista considera, relativamente à dimensão auto-avaliativa do self, que 

as capacidades de auto-avaliação são fundamentalmente diferentes consoante o nível de 

desenvolvimento (Mahrer & Gervaizer, 1985).  

Harter (1983), que define o self como uma construção activa do sujeito que no 

decurso do processo de desenvolvimento está em contínua reformulação, identifica a noção 

de Eu, self como sujeito, consciente do Mim, self como objecto. Segundo a mesma autora 

esta auto-consciência modifica-se ao longo do desenvolvimento, tendo implicações na 
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avaliação de qualquer domínio relacionado com o auto-conhecimento. Para Harter (1983) a 

auto-percepção da competência é definida como o valor atribuído pelo indivíduo às 

categorias ou às dimensões do self quando o Eu avalia o Mim.  

Para Tyler (1978) o self-competente desenvolve-se tendo em conta as auto-atitudes, 

as atitudes face ao mundo e os estilos comportamentais. No que concerne às auto-atitudes, 

o indivíduo competente acredita em si próprio, percepciona-se capaz perante os desafios 

que enfrenta e, responsabiliza-se, pelos efeitos da sua acção, mesmo quando as mesmas 

não correspondem às suas expectativas. Relativamente às atitudes face ao mundo, o sujeito 

competente percepciona-se auto-confiante e optimista. Os estilos comportamentais são a 

concretização dos aspectos referidos anteriormente. O sujeito competente evidencia-se 

“pela sua grande iniciativa, estabelecimento de metas realistas, capacidade de planeamento 

apreciável, perseverança e esforço na prossecução de metas definidas, assim como pela 

capacidade de apreciar o êxito e suportar o fracasso, tirando ilações e construindo 

estratégias a partir daí” (Simões, 1996: 177).  

O sentido da competência é fundamental para um funcionamento pessoal eficaz 

(Allport, 1961; Decharms, 1968; Smith, 1969; White, 1973; Deci, 1980; Jardim & Pereira, 

2005; Tavares et al., 2003; 2005a). Allport (1961) relativiza mas não desvaloriza essa 

importância. De um modo geral “a ideia que está sempre mais ou menos presente na noção 

de competência é a identificação do indivíduo que sabe que tem os conhecimentos e os 

saberes-fazer suficientes para agir de modo apropriado num determinado domínio” 

(Simões, 1994:151). Para Ricord (1986), o self docente (teaching self) está directamente 

relacionado com a função pessoal do professor envolvido nas tarefas educativas. Simões 

(1996:178) evidencia “o seu carácter de preditor ou de indicador das potencialidades e 

alternativas de que o professor dispõe para fazer face aos imprevistos das situações 

educativas”. 

Para Tavares (1997) um professor com elevado desenvolvimento pessoal tem, 

frequentemente, melhor sucesso na acção educativa. Para este autor a competência pessoal 

permite crescer na relação que estabelecemos com o outro e desempenha um papel 

potenciador em relação a todas as outras competências profissionais que o docente deve 

desenvolver no seu desempenho. 
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3.6. COMPETÊNCIA, EFICÁCIA PEDAGÓGICA E CONSTRUÇÃO DO 

CONHECIMENTO PEDAGÓGICO  

Um adequado desempenho profissional competente e eficaz é a meta que os 

docentes buscam durante o seu percurso profissional, meta que se traduz num processo que 

se (des)envolve ao longo da vida.  

A ideia, até há bem pouco comummente aceite, de que o professor tinha como 

principal função transmitir conhecimentos, mero reprodutor de conteúdos programáticos, 

previamente estabelecidos e, muitas vezes, descontextualizados em tempo(s) e espaço(s), 

para além de redutora, enquanto alguém com uma identidade integral, pessoa e profissional 

é, atendendo às exigências e complexidades do mundo actual, incompleta, desmotivante e 

retrógrada.  

Têm sido múltiplas as definições dadas ao conceito de competência, o que dificulta 

e torna ainda mais complexa a sua compreensão. Para Medley (1985), a competência, 

numa concepção de âmbito mais geral, traduz-se numa capacidade global que não é 

estática porque obedece a uma evolução que se processa ao longo da vida, permitindo 

distinguir os desempenhos dos recém-formados e os de alguém com mais anos de 

experiência.  

Segundo Sundberg et al. (1978) a competência é um elemento motivador ou de 

recompensa do autoconceito, uma habilidade cognitiva, envolvendo capacidades 

interpessoais ou sociais ou seja um conjunto de características pessoais, construídas a partir 

de conhecimentos, capacidades e atitudes que conduzem a desempenhos e possíveis 

resultados.  

Short (1985) considera que são quatro as concepções comuns de competência 

correspondentes a realidades de âmbito mais ou menos restrito: 

- Competência como comportamento ou desempenho, que se reporta a realizações 

concretas; 

- Competência como selecção de conhecimentos adequados ao contexto, também 

de âmbito restrito, que diz respeito aos conhecimentos e capacidades que o sujeito domina 

e aos quais imprime alguma intencionalidade, isto é o sujeito escolhe e sabe porque 

escolhe;  

- Competência como grau de aptidão suficiente, mais relacionada com a 

subjectividade de cada um, visão também restrita, porque carece de objectividade. 
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- Competência como um processo global e unitário, concepção restrita, mais ligada 

a uma competência e não a uma concepção mais vasta da competência, concebida de forma 

muito limitada (Ralha-Simões, 1993). Para esta autora, uma teoria sobre a competência, 

aplicada à educação ou a qualquer outro domínio, representa sempre uma descrição 

idealizada da organização mental subjacente ao conjunto de comportamentos, que não se 

espera encontrar em nenhum indivíduo concreto, mas numa situação ideal. 

Em termos educativos, o conceito de competência corresponde a uma capacidade 

para ensinar que se traduz num desempenho efectivo interligado a variáveis relacionadas 

com o meio, com os alunos e com todos os aspectos inerentes ao processo ensino-

aprendizagem (Ralha-Simões, 1994).  

Houstin, (1973, citado em Cró, 1998) enumera cinco abordagens na identificação 

de competências em educação: 

- A primeira abordagem consiste na reformulação do programa existente, em 

termos de “objectivos comportamentais”, quer para os professores quer para os 

educadores. 

- A segunda abordagem tem como ponto de partida as necessidades dos alunos, cuja 

intervenção conduz à realização efectiva dos resultados. 

- A terceira abordagem tem como ponto de partida uma tomada de posição teórica 

que diz respeito ao estilo de ensino/educação que caracteriza o educador eficaz. 

- A quarta abordagem, método de identificação do grupo, consiste em identificar e 

transformar certos aspectos do programa de formação em objectos de ensino e em 

competências do educador. 

- A quinta abordagem consiste na análise das tarefas de ensino, compreendidas 

como especificidades do papel do educador num contexto educacional particular. A análise 

requer “uma minuciosa observação do educador, daquilo que ele faz enquanto educador, a 

fim de inferir dos comportamentos necessários para completar as tarefas específicas de 

ensino/educação” (Cró, 1998:57). 

No seguimento do pensamento de Short (1985) e de Estrela (1991), Ralha Simões 

(1993:136) pretende encontrar um conceito de competência mais amplo, atribuindo-lhe 

antes uma concepção holística, definindo competência como sendo “um conjunto 

delimitado de conhecimentos, saberes fazer e atitudes que é necessário ter em situações 

educativas (...)”. Esta definição, ligada à pessoa global, permite considerar a competência 
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do indivíduo através de dimensões tais como o comportamento, o conhecimento, a 

capacidade, o nível de adequação, o desempenho, a motivação e a atitude. A autora 

entende que a competência do professor se entrecruza com a maturidade psicológica, sendo 

a competência uma qualidade que constitui um pré-requisito para a entrada na profissão 

que se reconstrói sucessivamente ao longo da carreira.  

Referindo-se à preparação deste profissional, Ralha-Simões (1994) considera que 

para além de nunca estar concluída, pode ser entendida como um processo que evolui ao 

longo de toda a vida e que se articula em torno de dois vectores centrais: a maturidade e a 

competência. Para a autora, o desenvolvimento do professor envolve uma vertente pessoal, 

que a autora entende como matriz de competência, que depende da estrutura cognitiva de 

cada docente. Também Simões (1996) considera que a matriz de competência depende 

essencialmente da estrutura cognitiva de cada um através da qual a experiência individual 

adquire significado e mediante a qual é processada a construção activa de conhecimento. 

Este autor conclui que nesta perspectiva, podem considerar-se as acções do indivíduo 

como algo que é determinado por processos cognitivos de mediação interna, susceptíveis a 

uma progressão ao longo da vida, relacionados, inevitavelmente, por etapas sequenciais 

pré-definidas mas não cronologicamente precisas e inevitáveis, pelo que considera que a 

formação pode contribuir não só para a produção do desenvolvimento psicológico do 

professor bem como para a construção de saberes, nomeadamente no âmbito do agir 

profissional.  

Chomsky (1979), define competência como um sistema de princípios de estruturas 

internas, utilizadas para optimizar os nossos desempenhos e do qual só parcialmente temos 

consciência, o que implica, segundo Ralha-Simões (1994) a necessidade de uma orientação 

centrada na pessoa do profissional, que permita associar a maturidade psicológica, 

enquanto sistema mental, aos aspectos determinantes da competência. São os estádios 

superiores do desenvolvimento humano que capacitam o docente para lidar com situações 

mais complexas (idem).  

Autores como Whiterell e Erickson (1978), Glassberg e Sprinthall (1980) e Thies-

Sprinthall, (1984) referem a existência de uma relação entre os níveis superiores de 

raciocínio psicológico e uma maior adequação profissional. Estudos realizados com 

adultos, nomeadamente com professores, revelaram que em circunstâncias idênticas, os 

sujeitos com um desenvolvimento conceptual mais elevado são mais assertivos e encaram 
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os seus alunos de uma forma mais personalizada (menos estereotipada) e congruente do 

que os seus colegas que se situam em estádios de desenvolvimento inferiores (Hunt & 

Joyce, 1967; Murphy & Brown, 1970).  

A noção de eficácia pedagógica está interligada aos aspectos comportamentais dos 

professores e dos alunos e articula-se com os traços de personalidade, com os processos ou 

formas de educar e com a relação entre competência e tarefas de ensino/educação. 

Inicialmente, considerava-se que os bons educadores eram aqueles que eram reconhecidos 

pelas crianças e pelos pais sobressaindo, como características fundamentais, o 

comportamento na aula, a arte de ensinar (skills), a disposição para ensinar/educar (fitness 

for teaching) e a erudição e a habilidade para cooperar com os outros. A eficácia docente 

baseada nos traços de personalidade e relativa ao processo de ensino-aprendizagem estava 

fortemente associada a uma concepção de bons professores, fazendo crer que existe um 

conjunto de traços de personalidade ou de processos que certos bons professores e 

educadores possuem e que outros, maus profissionais, não possuem. Nesta perspectiva, a 

eficácia pedagógica tinha uma noção absoluta ou seja, os professores/educadores eficazes 

pratica sempre as mesmas atitudes de ensino/educação (Cró, 1994). Estudos 

posteriormente efectuados alteraram esta perspectiva, destrinçando: 

- Traços de personalidade não modificáveis. 

- Traços de personalidade melhoráveis (predição positiva para a mudança e para a 

capacidade de progredir (Cró, 1998). Para a autora, um professor que expõe claramente e 

seguramente os conteúdos programáticos e que encoraja muito os alunos tem mais 

hipóteses de sucesso do que um professor confuso e titubeante.  

Tavares (1993) e Ralha-Simões (1994) concluem que há uma relação entre o nível 

de desenvolvimento pessoal e a eficácia pedagógica, através da influência dos processos da 

mediação cognitiva, constituintes dos vários estádios de desenvolvimento.  

Tavares (1993) refere que investigações já realizadas demonstram que professores 

com um nível mais elevado de desenvolvimento cognitivo, egóico, conceptual e moral, 

exibem um conjunto de competências susceptíveis de os tornar mais eficazes no exercício 

da sua função de docente. Tendem, também, a ser mais reflexivos, empáticos e responsivos 

às necessidades dos alunos, usando na sua prática docente uma grande variedade de 

modelos de ensino nomeadamente a facilidade de se colocarem na perspectiva e papel dos 

outros e de recorrerem mais à inovação nos seus processos de ensino.  
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Tavares (1993) considera que o desenvolvimento da dimensão pessoal e 

interpessoal na formação de professores constitui o centro e a garantia de outras dimensões 

que um professor terá que desenvolver para se tornar um bom profissional. Baseado no 

Modelo de Gazda (Gazda et al., 1984), que levou para a formação de professores, atitudes, 

experiências e reflexões que se desenvolveram num contexto clínico, a consolidação de 

uma relação desenvolve-se em três fases: 

Fase de facilitação – onde predominam os sentimentos de empatia, de respeito, de 

calor humano;  

Fase de transição – em que o realismo, a autenticidade, a abertura de si mesmo e a 

disponibilidade assumem grande relevância; 

Fase de execução – predominância da acção frontal, interpelativa.  

Para Tavares (1993), Gazda considera que a consolidação dessa relação pressupõe o 

desenvolvimento equilibrado e progressivo de todo um conjunto de skills de natureza 

psico-social que, por sua vez, penetram e envolvem toda a estrutura da personalidade. 

Estes skills, a que Gazda apelida de os sete skills da vida, são como que sub-estruturas 

fundamentais que se entrelaçam umas nas outras e que são os seguintes: 

- skills cognitivos, directamente relacionados com a resolução de problemas, 

tomadas de decisão e a adaptação à realidade. 

- skills físico-sexuais, facilitadores da vida em família, da convivência e da 

manutenção da saúde; 

- skills afectivos, de ressonância emocional; 

- skills axiológicos que abrangem o domínio dos valores éticos, artísticos, 

religiosos, etc.; 

- skills vocacionais, directamente ligados com a escolha de uma profissão ou 

carreira a seguir; 

- skills egológicos responsáveis directos pela busca e desenvolvimento da própria 

identidade; 

- skills psico-sociais, relativos à comunicação social e interpessoal. 

Todos estes skills a serem desenvolvidos de forma integrada e progressiva, estão 

intrinsecamente afectos ao eu e à sua especificidade e personalidade (Tavares, 1993).   

Intrinsecamente ligado à competência e eficácia pedagógica está a construção do 

conhecimento pedagógico. Baseado no modelo de raciocínio e acção pedagógica de 
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Shulman (1987, citado em Tavares, 1997), Tavares (1997) caracteriza o conhecimento 

pedagógico e científico como um processo em espiral que se desenvolve a partir do 

conhecimento compreensivo de um determinado campo da realidade, cuja transformação 

nos conduz ao conhecimento pedagógico, aquele que nos permite a capacidade de ensinar e 

comunicar num contínuum de avaliação (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10  

Modelo de raciocínio e acção pedagógica 

(adaptado de Shulman-Marcelo por Tavares, 1997:65) 

 

Podemos concluir que a redefinição do acto de ensinar/educar, que centra a sua 

significação e o seu dinamismo numa concepção mais global e ecológica do processo de 

ensino e de todos os seus intervenientes, é fundamental. Mais do que nunca, as teorias do 

desenvolvimento têm contribuído para a optimização do processo educativo, tendo como 

principal objectivo o desenvolvimento de professores e alunos. Actualmente, a 

investigação pedagógica tende a compreender o processo ensinar-aprender, como um todo 

ecológico onde é possível descobrir a importância das inter-relações e das múltiplas e 

variadas interacções entre professores/educadores e alunos, métodos, meio físico, meio 

psicológico, meio social, entre outros. É pois pertinente que o fenómeno educativo 

promova o desenvolvimento holístico dos alunos e dos professores, suas competências 
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pessoais e interpessoais, potencializadoras para o sucesso do próprio fenómeno educativo 

(Bronfenbrenner, 1979; Tavares, 1992; 1993; 1996; Simões, 1996).  

 

3.7. A FORMAÇÃO DOCENTE E A AUTO-EFICÁCIA  

O carácter que comummente se atribui à formação inicial e contínua de 

professores/educadores, mais centrada nos aspectos práticos da profissão e na aquisição de 

saberes científicos relevantes, relega a compreensão de factores ligados às características 

pessoais do docente, enquanto adulto, também ele, em contínuo desenvolvimento.  

Sendo a construção profissional uma questão complexa que envolve uma 

multiplicidade de aspectos e, tendo em conta que o profissional é antes de mais uma 

pessoa, não pode a formação de professores ser perspectivada somente no âmbito do 

domínio de métodos e técnicas, pelo que o desenvolvimento pessoal merece uma reflexão 

mais atenta e cuidada.  

Vários autores consideram que a formação inicial e contínua, contribui para o 

enriquecimento profissional e pessoal do professor que deve ser encarado como alguém em 

contínuo desenvolvimento, coextensivo à duração de vida (Pereira & Castelo-Branco, 

2001; Latino, 2000; Simões, 1996). Como causas referem a passagem de culturas, 

pensadas como perenes e indestrutíveis, a culturas de incerteza(s), a globalização da 

informação e as bases (resistentes) ao conhecimento, a convivência com múltiplas culturas 

e os diferentes sistemas de crenças (Hargreaves, 1998; Harvey, 1989). Por outro lado o 

avanço tecnológico e a compressão do tempo e do espaço ameaçam a estabilidade dos 

educadores e professores. Consciente da sua importância no desenvolvimento dos outros 

são eles próprios que gerem, como processo intencional, o sentido da educação. Mais do 

que ninguém, os docentes sentem a necessidade de aprofundar novas competências e 

desempenhos.  

Segundo Alarcão e Tavares (1987) a formação de professores deve levar o 

formando, através de uma “espiral de mudança”, a um novo tipo de docente capaz de 

intervir eficazmente no processo ensino/aprendizagem, criando uma atmosfera afectivo-

relacional envolvente, através de relações pessoais e interpessoais.  

O novo papel do professor/educador não pode ser ignorado pelos formadores. A 

eficácia docente é fundamentalmente percebida numa relação que determina todo o 

sistema pedagógico e que deve ser definida em termos organizacionais, pelo 
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professor/educador e por todos os elementos relacionados com o sistema educativo numa 

perspectiva qualitativa e proactiva de desenvolvimento (Tavares, 1993; Cró, 1998; Tavares 

et al., 2003; 2005a). 

Podemos concluir que a eficácia docente não depende somente de conhecimentos e 

técnicas mas abrange também a pessoa do professor, bem como a forma como este 

organiza e integra as suas capacidades, como age perante uma situação específica 

(Sprinthall & Sprinthall, 1993). Nesta perspectiva, podemos concluir que a formação 

docente, inicial e contínua, é basilar no desenvolvimento de competências pessoais e 

profissionais que promovam a auto-eficácia docente.  

 

3.8. A AUTO-EFICÁCIA E A SAÚDE 

 Baseados na teoria da Auto-Eficácia, apresentada em 1977 por Bandura, muitos 

autores concluíram que a percepção da auto-eficácia, variável cognitiva com uma função 

motivacional, está relacionada com a promoção e protecção da saúde, bem como na 

prevenção da doença (O'Leary, 1985; 1992; Ribeiro, 1993; Strecher et al, 1986).  

A percepção da auto-eficácia pode ter efeitos diversos no comportamento bem 

como nos padrões de pensamento e nos aspectos emocionais. A sua influência abrange 

múltiplos aspectos, relacionados com o juízo pessoal que os indivíduos fazem acerca do 

quanto são capazes de organizar e implementar actividades, por vezes passíveis de conter 

elementos ambíguos, que podem ser geradores de stresse. Os indivíduos tendem a evitar 

situações que crêem exceder as suas capacidades e a enfrentar aquelas com que se julgam 

capazes de lidar (O'Leary, 1985).  

O'Leary (1992) considera que são duas, as formas como a auto-eficácia pode 

afectar, positivamente, a saúde:  

- A primeira, através da prática de comportamentos que promovam a saúde 

(indivíduos com elevada percepção de auto-eficácia adoptam mais facilmente 

comportamentos de promoção da saúde e modificam mais facilmente comportamentos que 

a prejudiquem);  

- A segunda, através da utilização de estratégias para superação do stress, ou seja 

estratégias que reduzam o seu impacto negativo. 
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Holden (1991) estudou a relação entre a auto-eficácia e a saúde. Baseado no estudo 

de 56 artigos, publicados entre 1981 e 1989, concluiu que a auto-eficácia é um preditor 

consistente da saúde.  

A auto-eficácia é pois considerada como um determinante importante na aquisição 

de condutas saudáveis que optimizam a saúde do indivíduo: 

- Num primeiro nível, o juízo de capacidade do indivíduo para enfrentar as 

múltiplas circunstâncias da vida; 

- Num segundo nível, o controlo directo na alteração de condutas cuja modificação 

proporciona um melhor estado de saúde (Bandura, 1997).  

A auto-eficácia é também uma variável importante no controlo do comportamento 

sexual e no controlo da dor ou doenças do aparelho circulatório (O'Leary, 1992). Mullen et 

al. (1988) consideram-na fundamental na adopção de comportamentos protectores da 

saúde e na recuperação na doença, Wiedenfeld et al. (1990) no desenvolvimento do 

sistema imunitário, Seydel et al. (1990) na adopção de comportamentos de prevenção do 

cancro e Rassaby et al. (1991) nos aspectos ligados à saúde e à adopção de estilos de vida 

saudáveis.  

Para identificar factores psicológicos que estão associados à saúde e avaliar a auto-

eficácia, Ribeiro (1993) aplicou a 609 estudantes universitários portugueses (53% do sexo 

feminino), três questionários: 

- Um, denominado Self-Efficacy Scale, desenvolvido por Sherer et al. (1982), que 

teve por finalidade avaliar a auto-eficácia global. 

- Outro, resultante da adaptação do General Health Perception Battery do Rand's 

Health Perceptions Study (Brook et al., 1979), para avaliação da percepção de saúde.  

- Outro, de avaliação de comportamentos/atitudes, com 25 itens retirados do Life-

Style Assessment Questionnaire (LAQ) de Hettler (1982). Estes instrumentos de avaliação 

incluem áreas de promoção e protecção da saúde e de prevenção de doenças, incluindo 

itens que abrangem categorias relacionadas com o exercício físico, alimentação, protecção 

rodoviária, poluição, drogas, repouso, sexo e comportamentos de risco. As respostas foram 

dadas numa escala de Lickert de cinco pontos. Como resultados, a auto-eficácia global 

correlaciona-se com a percepção de saúde, com o exercício físico e com o domínio 

relacionado com a prevenção de doenças (Ribeiro, 1993).  
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3.9. A AUTO-EFICÁCIA: AVALIAÇÃO E PROCEDIMENTOS 

A indefinição conceptual que se verifica acerca deste conceito, reflecte-se a nível 

operacional quando se trata de avaliar esta dimensão através de escalas (Barros et al, 

1993). 

A maioria das investigações têm como objectivo estudar as relações entre a auto-

eficácia percebida e o comportamento, pressupondo que a intensidade e a persistência do 

esforço são maiores quando o sujeito apresenta uma maior auto-eficácia. Existem algumas 

escalas específicas do sentido de eficácia educacional quer para alunos, como a de 

Palenzuela (1984), quer para professores.  

O Teacher Efficacy Scale (TES) é uma escala desenvolvida por Gibson e Dembo 

(1984) com o objectivo de avaliar o sentido de eficácia do professor, pressupondo que esta 

variável é a principal responsável pelas diferenças individuais no empenhamento dos 

docentes e, consequentemente, com incidência sobre a aprendizagem dos alunos. A teoria 

subjacente ao questionário assume que a eficácia do professor é multidimensional, 

dimensões que correspondem às do modelo de auto-eficácia proposto por Bandura (1977). 

Este instrumento de avaliação inclui 16 itens que se propõem avaliar dois factores: um, que 

avalia o sentido de eficácia pessoal do professor ou, mais especificamente, a crença de que 

possui a capacidade para implementar os comportamentos necessários para fazer o aluno 

aprender; outro representa a crença de que qualquer capacidade do professor para produzir 

mudanças está limitada pelo meio ambiente. O questionário é de auto-preenchimento e os 

respondentes assinalam, numa escala tipo Lickert, uma posição que corresponde a uma 

ordenação, em seis posições, de concordância ou discordância com a afirmação explícita, 

entre “discordo em absoluto” até “concordo em absoluto”. Cada respondente recolhe duas 

notas do TES. Uma medida de eficácia pessoal, ou de auto-eficácia que varia entre 9 e 54. 

Quanto mais elevado é este valor maior a expectativa de eficácia pessoal. A outra medida 

de expectativa de eficácia do ensino, ou expectativa de resultado, varia entre 7 e 42. 

Quanto mais baixo é este valor, maior a expectativa de resultado. Os valores da 

consistência interna encontrados pelos autores do instrumento foram de 0,78 para a 

expectativa de eficácia pessoal, de 0,75 para a expectativa de eficácia do ensino, e de 0,79 

para a escala total.  

O Teacher Efficacy Scale (TES) foi adaptada por Neto, Barros e Barros (1991) para 

os professores portugueses, tendo sido utilizada por Ribeiro e Campos (1987) que 
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verificou, ao contrário do que era previsto, que o sentido de eficácia do professor não se 

relaciona com a percepção da sua competência social. Também Ribeiro (1988) utilizou o 

Teacher Efficacy Scale (TES), num estudo efectuado com 40 professores, pertencentes ao 

distrito do Porto e verificou que as expectativas de eficácia pessoal ou de percepção que os 

sujeitos têm das suas próprias competências e percepção de resultados, podem depender de 

factores exógenos, nomeadamente do tempo de serviço e da profissionalização. 

Para identificar factores psicológicos que estão associados à saúde e avaliar a auto-

eficácia destacamos três questionários: 

- Um, denominado Self-Efficacy Scale, desenvolvido por Sherer et al. (1982), que 

tem por finalidade avaliar a auto-eficácia global; 

- Outro, resultante da adaptação do General Health Perception Battery do Rand's 

Health Perceptions Study (Brook et al., 1979), para avaliação da percepção de saúde;  

- Outro, de avaliação de comportamentos/atitudes, com 25 itens retirados do Life-

Style Assessment Questionnaire (LAQ) de Hettler (1982). Estes instrumentos de avaliação 

incluem áreas de promoção e protecção da saúde e de prevenção de doenças, incluindo 

itens que abrangem categorias relacionadas com o exercício físico, alimentação, protecção 

rodoviária, poluição, drogas, repouso, sexo e comportamentos de risco. As respostas são 

dadas numa escala de Lickert de cinco pontos.  

  

3.10. A AUTO-EFICÁCIA E A DOCENCIA: SÍNTESE 

Como súmula, podemos referir que a percepção de auto-eficácia é um constructo 

fundamental da conduta humana, ou seja as pessoas que acreditam e desenvolvem auto-

percepções acerca das suas capacidades, criam meios para atingir os seus objectivos 

(metas), controlam o que são capazes de fazer para, por sua vez, controlarem o seu próprio 

ambiente. Também na docência, a percepção de auto-eficácia é um constructo relacionado 

com a crença que o professor acredita ter para influenciar as suas realizações enquanto 

docente (Ashton, 1984; Tavares et al., 2003; 2005a). O sentido de eficácia do professor, 

segundo Denham e Michael (1981), contribui, de modo importante, para a percepção que o 

professor tem da sua prática e da realização dos seus alunos. 

Nesta linha, podemos realçar que a percepção de uma elevada auto-eficácia docente 

é uma variável motivadora nos desempenhos pessoais e profissionais dos educadores e 

professores e que influi na optimização dos contextos educativos.  
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METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, indicaremos qual a metodologia utilizada, tendo em vista os 

objectivos a atingir com a presente investigação.  

Com este estudo pretendemos identificar a importância da relação do Corpo e da 

Imagem Corporal com a Actividade Docente, com a Auto-Eficácia Docente e com a 

Capacidade para o Trabalho e suas implicações no bem-estar docente.  

O objectivo por nós delineado e a fundamentação teórica remetem-nos para uma 

análise exploratória dos dados. Ou seja, procuraremos identificar as relações existentes 

entre todas as variáveis. Assim, de forma sistemática, cruzaremos todas as variáveis 

avaliadas. Este procedimento visa mapear o comportamento da variável principal. 

Descreveremos ainda a população e procederemos à caracterização da amostra.  

Serão também indicados os instrumentos aplicados e será feita uma referência aos 

procedimentos utilizados na recolha de dados, bem como o tratamento estatístico. 

 

No seguimento da formulação do problema anterior surgem as seguintes hipóteses: 

 

H 1 – A importância da relação do Corpo e da Imagem Corporal com a Actividade 

Docente varia em função do género. 

H 2 – A importância da relação do Corpo e da Imagem Corporal com a Actividade 

Docente é diferente em função das variáveis profissionais (tempo de serviço, nível de 

ensino, situação profissional, habilitações académicas e região geográfica onde o docente 

lecciona). 

H 3 - A importância da relação do Corpo e da Imagem Corporal com a Actividade 

Docente tem uma associação positiva com a Satisfação com o corpo. 
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H 4 – A importância da relação do Corpo e da Imagem Corporal com a Actividade 

Docente tem uma associação positiva com a Auto-eficácia docente.  

H 5 – A importância da relação do Corpo e da Imagem Corporal com a Actividade 

Docente tem uma associação positiva com o Índice geral de Capacidade para o Trabalho 

dos educadores e professores.  

H 6 – A Satisfação com o corpo varia em função do género.  

H 7 – A Satisfação com o corpo é diferente em função das variáveis profissionais 

(tempo de serviço, nível de ensino, situação profissional, habilitações académicas e região 

geográfica onde o docente lecciona). 

H 8 – A Satisfação com o corpo tem uma associação positiva com a Auto-eficácia 

docente.  

H 9 – A Satisfação com o corpo tem uma associação positiva com o Índice geral de 

Capacidade para o trabalho dos educadores e professores.  

H 10 – As Motivações na escolha da profissão docente variam em função do 

género. 

H 11 – As Motivações na escolha da profissão docente são diferentes em função 

das variáveis profissionais (tempo de serviço, nível de ensino, situação profissional, 

habilitações académicas e região geográfica onde o docente lecciona). 

H 12 – As Causas do sucesso profissional variam em função do género. 

H 13 – As Causas do sucesso profissional são diferentes em função das variáveis 

profissionais (tempo de serviço, nível de ensino, situação profissional, habilitações 

académicas e região geográfica onde o docente lecciona). 

H 14 – Na Formação docente e o bem-estar a necessidade da inclusão de conteúdos 

relacionados com o bem-estar varia em função do género. 

H 15 – Na Formação docente e o bem-estar a necessidade da inclusão de conteúdos 

relacionados com o bem-estar é diferente em função das variáveis profissionais (tempo de 

serviço, nível de ensino, situação profissional, habilitações académicas e região geográfica 

onde o docente lecciona). 

H 16 – A Auto-eficácia docente varia em função do género. 

H 17 – A Auto-eficácia docente varia em função das variáveis profissionais (tempo 

de serviço, nível de ensino, situação profissional, habilitações académicas e região 

geográfica onde o docente lecciona). 
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H 18 – A Auto-eficácia docente está positivamente associada ao Índice geral de 

Capacidade para o trabalho dos educadores e dos professores.   

H 19 – O Índice geral de Capacidade para o trabalho dos educadores e professores 

varia em função do género. 

H 20 – O Índice geral de Capacidade para o trabalho dos educadores e professores 

varia em função das variáveis profissionais (tempo de serviço, nível de ensino, situação 

profissional, habilitações académicas e região geográfica onde o docente lecciona). 
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4.1. CARACTERIZAÇÃO GERAL DA AMOSTRA 

Participaram no estudo 703 sujeitos, educadores e professores, pertencentes a 

Jardins-de-Infância, Escolas do Ensino Básico e Secundário e Instituições do Ensino 

Superior, distribuídos pelas Regiões Norte, Centro e Sul do País, sendo 9,7% pertencentes 

à Região Norte, 38,3 % à Região Centro, 17,9 % à Região de Lisboa e 34,1 % à Região 

Sul.  

Dos inquiridos 563 (80,1%) são do sexo feminino e 140 (19,9%) são do sexo 

masculino. A idade média é de 38,05 anos (DP=8,75) e varia entre os 21 e os 67 anos.  

A distribuição da amostra pelos níveis de ensino é a seguinte: 110 Educadores de 

Infância (15,6%), 158 Professores do 1º Ciclo (22,5%), 144 Professores do 2º e 3º Ciclos 

do Ensino Básico (20,5%), 190 do Ensino Secundário (27%) e 101 Professores do Ensino 

Superior (14,4%).  

A distribuição dos grupos etários pelo tempo de serviço é a seguinte: dos 21 aos 25 

anos de idade para menos de 2 anos de tempo de serviço; dos 26 aos 30 anos de idade para 

2 a 5 anos de tempo de serviço; dos 31 a 37 anos de idade para 6 a 10 anos de tempo de 

serviço; dos 38 aos 49 anos de idade para 11 a 20 anos de tempo de serviço e dos 50 aos 67 

anos de idade para mais de 21 anos de tempo de serviço (Quadro 2).     
   

Quadro 2  
 

Percentagem de sujeitos por escalão de tempo de serviço e médias e desvios-padrão 
da idade 

 
TEMPO SERVIÇO n M DP % 

<2 Anos 103 30,970 9,660 14,7 

2-5 Anos 94 32,500 6,579 13,4 

6-10 Anos 155 34,419 6,096 22,0 

11-20 Anos 204 40,161 5,216 29,0 

> 21 Anos 147 47,476 5,791 20,9 

Total 703 38,054 8,751 100 

 

Verifica-se uma associação clara entre os escalões do tempo de serviço e a idade. A 

média das idades cresce de forma consistente com os escalões do tempo de serviço.  
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Gráfico 2 
 

Distribuição da amostra pelas categorias de tempo de serviço 
 

< 2 anos
(14,7%)

2-5 anos
(13,4%)

6-10 anos
(22%)

11-20 anos
(29%)

>21 anos
(20,9%)

 
Como podemos observar na Gráfico 2, a amostra é heterogénea relativamente ao 

tempo de serviço. Verificamos que metade dos indivíduos tem menos de 10 anos de tempo 

de serviço (50,1%) e cerca de metade tem mais de 10 anos de serviço (49,9%). 

Dada a evidente associação entre a idade e o tempo de serviço usaremos apenas, no 

estudo inferencial, a variável tempo de serviço no cruzamento com as restantes variáveis, 

para evitar cálculos e resultados redundantes.  

 

 

4.2. INSTRUMENTOS  

Neste estudo foram utilizados três instrumentos de avaliação: 

- O Questionário do Corpo, Imagem Corporal e Actividade Docente – CICAD; 

- A Escala da Auto-Eficácia Docente (Teacher Self-Efficacy);  

- O Índice de Capacidade para o Trabalho – ICT (Work Ability Index).  

Inicialmente, começámos por avaliar as características psicométricas dos 

instrumentos utilizados o que, para além de ser um contributo para o estudo da sua 

validade, permitiu ainda estudar o seu grau de adequação à amostra (Thompson, 2003). 

Descreveremos de seguida, pormenorizadamente, os três instrumentos de avaliação.  
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4.2.1. QUESTIONÁRIO DO CORPO, IMAGEM CORPORAL E ACTIVIDADE 

DOCENTE – CICAD 

 
4.2.1.1. Caracterização do Questionário do Corpo, Imagem Corporal e Actividade 

Docente – CICAD e suas dimensões 

O Questionário do Corpo, Imagem Corporal e Actividade Docente – CICAD é da 

autoria de M. C. Castelo-Branco e A. S. Pereira (2002) (anexo 2).  

A revisão da literatura sobre a temática em estudo revelou, em 2001, na altura da 

sua elaboração, a inexistência de qualquer instrumento de avaliação sobre a importância da 

relação do Corpo e da Imagem Corporal com a Actividade Docente. Por esta razão 

propusemo-nos construir um questionário.  

Tendo em vista a construção deste instrumento e dada a sua complexidade, foram 

consultados especialistas no domínio da psicologia do corpo e relacionados com a 

actividade docente, tendo o seu contributo sido precioso para a delimitação do constructo e 

elaboração dos itens. 

Em Fevereiro de 2001 demos início ao estudo piloto pelo que foram distribuídos 

questionários a 130 docentes, pertencentes aos vários níveis de ensino, cuja finalidade foi 

verificar a clareza e compreensibilidade da formulação dos itens (anexo 4). Durante este 

estudo aplicámos ainda, individualmente, a 30 docentes e, após instrução prévia, o Método 

de Reflexão Falada ou thinking aloud (Goldman, 1971; Almeida & Freire, 1997). Com a 

aplicação deste método e após a análise dos resultados, foram reformulados e clarificados 

alguns itens, tendo sido excluídos outros por se revelarem desnecessários e, ainda, criados 

novos itens que, no decorrer do estudo piloto, se mostraram necessários a uma completa 

operacionalização do constructo. Como resultado surge o instrumento de avaliação 

utilizado neste estudo com um formato tipo-Likert ou seja, com uma série de itens, aos 

quais é possível responder, usando uma escala com cinco categorias de respostas de 1 – 

Discordo totalmente; 2 - Discordo; 3 - Não Concordo nem Discordo; 4 - Concordo e 5 – 

Concordo totalmente. A escolha deste formato de respostas, para recolha de informação, 

permite graduar os sujeitos em função da concordância/discordância em relação a 

determinadas dimensões, inerentes à temática em estudo.  

Assim, o questionário do Corpo, Imagem Corporal e Actividade Docente – CICAD 

é composto por 9 categorias e, cada uma delas, por vários itens que pretendem verificar 

aspectos relativos aos seguintes domínios: 
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1. O meu corpo. Esta categoria é constituída por 7 itens que procuram estudar a 

percepção que cada indivíduo tem do seu corpo. 

2. Utilização de alguns estilos e comportamentos comunicacionais na sala de aula. 

Esta categoria é composta por 7 itens que pretendem verificar alguns dos comportamentos 

relacionais e comunicacionais mais utilizados pelos docentes na sala de aula.  

3. Relação do corpo e da linguagem corporal com a actividade docente. Composta 

por 7 itens, esta categoria pretende estudar a relação do corpo e da linguagem corporal com 

a actividade docente. 

4. Imagem corporal. Engloba 6 itens que pretendem verificar a influência da 

imagem corporal na actividade docente e qual a sua importância no bem-estar pessoal e na 

imagem social dos educadores e professores.  

5. Relativamente aos colegas. Constituída por 4 itens, esta categoria pretende 

verificar a influência do corpo e da imagem corporal nas relações (inter)pessoais com os 

colegas.  

6. Relativamente aos alunos. Composta por 6 itens, esta categoria pretende 

analisar a influência do corpo e da imagem corporal nas relações (inter)pessoais com os 

alunos.  

7. Factores que influenciaram na minha escolha da profissão docente. É 

constituída por 5 itens que pretendem verificar quais os factores que tiveram influência na 

escolha da profissão.   

8. Causas o meu sucesso profissional. Esta categoria engloba 5 itens que 

pretendem verificar possíveis causas do sucesso profissional. 

9. Formação docente e o bem-estar. Esta categoria abrange 6 itens que procuram 

auscultar a amostra sobre a necessidade da inclusão, nos cursos de formação docente, de 

conteúdos relativos à importância do corpo, à valorização da linguagem corporal na 

actividade docente, ao domínio de estratégias para superar situações de mal-estar, ao 

desenvolvimento de competências de gestão de sintomas físicos e, ainda, se o horário do 

professor deve contemplar actividades físicas e de lazer que promovam a sua saúde e o seu 

bem-estar.  

  Apesar de serem apresentadas em sequência no questionário do Corpo, Imagem 

Corporal e Actividade Docente – CICAD, as três últimas dimensões, a 7. Sobre a 

identificação de factores que tiveram influência na escolha da profissão docente, a 8. 
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Sobre as possíveis causas do meu sucesso profissional e a 9. Sobre a formação inicial e 

contínua e o bem-estar, foram tratadas de forma autónoma por medirem aspectos 

específicos da profissão docente ou seja, avaliam aspectos relevantes para o estudo mas 

não fazem parte do constructo avaliado pela escala.   

 

4.2.1.2. Estudo psicométrico do Questionário do Corpo, Imagem Corporal e 

Actividade Docente – CICAD  

Foram estudadas para este instrumento, (1) a dimensionalidade, através da Análise 

em Componentes Principais, tendo sido utilizada a rotação ortogonal varimax para 

aumentar a interpretabilidade dos factores (Stevens, 1986), (2) a consistência interna, 

através do alfa de Cronbach, procedimento considerado como a melhor estimativa da 

fidelidade de um teste (Nunnaly, 1978; Anastasi, 1990; Cronbach, 1951), e (3) as 

propriedades dos itens, para o que foram calculadas as suas médias, desvios-padrão e 

correlação com a escala excepto o item. 

No estudo da dimensionalidade começámos por analisar a medida de adequação da 

amostra através do método Kaiser-Meyer-Olkin, que obteve o valor de ,858, e o Bartlett’s 

Test of Sphericity, χ2(666)=7558,959, p=.000, donde concluímos que os valores de 

tamanho da amostra e de adequação da matriz permitiam a continuação dos cálculos (Hair 

et al., 1995; Stevens, 1986). 

Foi efectuada uma Análise em Componentes Principais (ACP), com rotação 

ortogonal varimax e a extracção dos factores cumpriu o critério de Kaiser (valores próprios 

superiores a 1) (Stevens, 1986).  

Emergiram 4 factores com valores próprios superiores a 1 que, no seu conjunto, 

explicam 38,531% da variância total: 

- O primeiro factor (F1), com um valor próprio de 6,455, explica 17,447% da 

variância; 

- O segundo factor (F2), com um valor próprio de 3,854, explica 10,415% da 

variância; 

- O terceiro factor (F3), com um valor próprio de 2,353, explica 6,361% da 

variância total; 

- O quarto factor (F4), com um valor próprio de 1,594, explica 4,308% da variância 

total. 
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A estrutura factorial encontrada não reproduz as categorias teóricas subjacentes à 

elaboração da escala mas são factores interpretáveis, explicáveis dentro do suporte teórico 

apresentado e, relevantes, para a temática em estudo.  

Os itens distribuem-se pelos factores da seguinte forma: 

(1) No factor 1, a que demos o nome de Imagem corporal, saturam todos os itens 

que dizem respeito à importância da imagem corporal e sua influência nas relações 

interpessoais, no desempenho profissional e no bem-estar dos docentes. Uma pontuação 

alta neste factor reflecte a atribuição de uma elevada importância da imagem corporal nas 

relações inerentes ao exercício da profissão, sendo a satisfação com a imagem corporal 

considerada factor de sucesso nas relações interpessoais e no bem-estar. Uma pontuação 

baixa no factor significa então, pelo contrário, uma rejeição da importância da imagem 

corporal na própria relação com os outros, distanciando, estes educadores e professores, o 

seu sucesso ou insucesso interpessoal e o bem-estar, da sua imagem corporal.      

(2) No factor 2, a que demos o nome de Auto-percepção do corpo, saturam os itens 

relativos à auto-percepção da relação do sujeito com o seu próprio corpo, tais como os 

cuidados que o professor deve ter com o seu corpo e com a sua imagem corporal, a 

interferência do stresse no seu bem/mal-estar físico e a aceitação de uma crítica negativa 

relativa ao seu corpo e à sua imagem corporal. Este factor reflecte, de alguma forma, a 

relação que o docente tem com o seu corpo e com a sua imagem corporal. Consideramos 

que, neste factor, a ênfase é colocada numa certa consciência do corpo, no sentido do 

reconhecimento das suas necessidades e importância, mas com uma razoável aceitação do 

mesmo. Uma pontuação alta no factor significa o reconhecimento e a aceitação da 

importância dos cuidados com o corpo e com a imagem corporal. Uma baixa pontuação 

traduz negação da importância e dos cuidados com o corpo. Não sendo este factor de fácil 

interpretação, seria de ponderar um aprofundamento do seu significado teórico e o 

aumento do número de itens em investigações futuras.     

(3) No factor 3, a que demos o nome de Linguagem corporal, saturam os itens 

atribuídos à importância da linguagem corporal no processo de ensino aprendizagem, na 

relação pedagógica e como complemento na comunicação dos conteúdos programáticos. O 

docente com uma elevada pontuação neste factor atribui grande importância à linguagem 

corporal tanto na relação pedagógica como na transmissão dos conteúdos programáticos. 
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Enquanto que o docente com baixa pontuação não associa a linguagem corporal ao acto 

educativo.   

(4) No factor 4, a que demos o nome de Estilos e comportamentos comunicacionais 

na sala de aula, saturam os itens relativos aos estilos e comportamentos comunicacionais 

mais utilizados na sala de aula, como complemento da acção educativa. Os itens que 

sobressaem são os relacionados com o estilo passivo, tais como algumas posturas corporais 

e o tom de voz utilizado. Apesar da conceptualização teórica das categorias que guiaram a 

criação dos itens, não ter sido feita com o objectivo de avaliação de um estilo relacional 

específico, os itens que se agruparam neste factor descrevem comportamentos que têm 

subjacente um estilo passivo de comunicação. Em estudos posteriores poderá ser 

interessante acrescentar itens que avaliem os restantes estilos relacionais na sala de aula. 

Uma elevada pontuação neste factor significa que o docente tem comportamentos 

representativos de um estilo passivo de comunicação na sala de aula. Uma pontuação baixa 

traduz que o docente se revê pouco num estilo passivo relacional de comunicação na sala 

de aula.    

Dos três estilos relacionais mais referidos na docência, o assertivo, o passivo e o 

agressivo, a maioria dos autores considera ser o estilo passivo e o agressivo os menos 

adequados e o estilo assertivo o mais adequado (Jesus, 1997; Silva et al., 2000; Rego, 

2003). O sujeito passivo apresenta uma postura contraída, com os ombros encolhidos, 

muitos movimentos, nomeadamente inclinações de cabeça frequentes, uma expressão 

facial com sobrancelhas levantadas e mordendo o lábio inferior, olhos abertos e um tom de 

voz apagado e com hesitações; o sujeito agressivo “revela uma postura rígida, com os 

ombros para trás, movimentos irregulares ou bruscos, um tom de voz alto e áspero e uma 

expressão facial com a testa franzida e os lábios apertados” (Jesus, 1997:82) e o sujeito 

assertivo apresenta uma postura descontraída, com os ombros direitos, poucos 

movimentos, inclinações de cabeça ocasionais, olhar atencioso e tom de voz firme e 

agradável (Lloyd, 1993; Jesus, 1997; Silva et al., 2000; Rego, 2003). 

Como síntese podemos referir que há como que uma complementaridade entre os 

diferentes factores relativos à importância do Corpo e da Imagem Corporal na Actividade 

Docente ou seja, da sua relevância no processo de ensino-aprendizagem, na promoção de 

relações pessoais e interpessoais significativas, na optimização da relação pedagógica e 

como contributo no bem/mal-estar pessoal e profissional dos docentes. 
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No Quadro 3 são apresentadas as distribuições dos itens pelos quatro factores. Os 

itens estão ordenados pela magnitude da saturação factorial.  

Consideram-se significativos os itens com uma saturação factorial de ,200 

considerado o critério de Stevens (duplicação do valor crítico de r, p=.01, para o n em 

causa) (Stevens, 1986).  

 

 

 

 

 

 

Quadro 3 
 

Distribuição dos itens do questionário de Corpo, Imagem Corporal e Actividade 

Docente – CICAD pelos factores, respectivas saturações factoriais e comunalidades 
 

Item F1 F2 F3 F4 h2 

 
IMAGEM CORPORAL (14 itens) 

     

 
6.5. Insatisfação com imagem corporal interfere relações 
interpessoais alunos  
6.3. Insatisfação com imagem corporal distancia-me alunos 
5.4. Insatisfação com imagem corporal distancia-me colegas 
4.2. Insatisfação com imagem corporal provoca-me mal-estar 
4.3. Imagem corporal influencia imagem social professores 
4.5. Insatisfação com imagem corporal influencia meu 
desempenho profissional 
4.6. Tenho receio de estar com mau aspecto físico   
6.6. Aspecto físico professor interfere autoridade professor  
1.4. Receio que notem meu corpo quando estou em stresse 
3.1. O corpo valoriza função docente 
5.2. Quando faço má cara noto retraimento atitudes colegas 
4.1. Insatisfação imagem corporal torna tudo mais difícil 
5.3. Fico constrangido quando colegas observam meu corpo 
1.5.Actividade docente provoca-me sintomas stresse que se 
notam no meu corpo 

 
 

,696 
,669 
,644 
,616 
,587 

 
,550 
,542 
,538 
,470 
,438 
,424 
,412 
,406 

 
,261 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

,514 
,548 
,508 
,423 
,474 

 
,413 
,329 
,385 
,342 
,371 
,309 
,380 
,276 

 
,211 

 
AUTO-PERCEPÇÃO DO CORPO (7 itens) 

     

 
1.3. O stresse interfere no meu bem-estar físico 
4.4. Docente deve ser cuidadoso com sua imagem corporal 
6.4. Contacto corporal promove proximidade alunos 
5.1. Aceito crítica negativa colegas sobre minha imagem corporal 
6.2. Aceito crítica negativa alunos sobre minha imagem corporal 
1.7. Se pudesse mudaria algumas partes do meu corpo 
6.1. Quando faço má cara noto retraimento atitudes alunos 

  
,562 
,459 
,450 
,430 
,423 
,401 
,362 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
,403 
,347 
,318 
,251 
,280 
,237 
,260 
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LINGUAGEM CORPORAL (7 itens)  

 

F1 F2 F3 F4 h2 

 
3.4. Linguagem corporal importante no processo 
ensino/aprendizagem 
3.3. Linguagem corporal complementa a comunicação conteúdos 
programáticos 
3.5. Contacto visual pode gerar proximidade relação pedagógica 
3.2. Expressão facial complementa a comunicação dos conteúdos 
programáticos  
3.6. Sorriso pode ser incentivo relação pedagógica 
3.7. Semblante sisudo pode gerar afastamento na relação 
pedagógica 
1.2. O corpo é indicador do meu bem/mal-estar 
 

   
 

-,765 
 

-,732 
-,719 

 
-,698 
-,517 

 
-,386 
-,314 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

,583 
 

,554 
,497 

 
,464 
,409 

 
,216 
,224 

 
ESTILOS COMUNICACIONAIS NA SALA DE AULA 

(7 itens) 
 

     

 
2.7. Utilizo geralmente tom de voz apagado e hesitante 
2.2. Meto as mãos nos bolsos 
2.4. Estou frequentemente testa franzida e lábios apertados 
2.5. Utilizo geralmente tom de voz alto e áspero 
2.6. Utilizo geralmente tom de voz firme e agradável 
2.1. Roo as unhas 
1.1. Considero corpo ainda somatório de órgãos 

 

    
,688 
,572 
,505 
,501 
-,468 
,439 
,334 

 
,469 
,312 
,292 
,305 
,447 
,241 
,224 

 
VALORES PRÓPRIOS 
 

 
6,46 

 
3,85 

 
2,35 

 
1,59 

 

 
VARIÂNCIA  
 

 
17,45 

 
10,42 

 
6,36 

 
4,31 

 

 

O item 1.6. Estou satisfeito(a) com o meu corpo não saturou significativamente em 

nenhum dos factores. Correlacionado com o somatório dos itens de cada factor, as 

correlações variam entre ,018 e ,11. Este dado clarifica-nos a interpretação da escala na 

medida em que mostra a sua independência relativamente à satisfação com o corpo. Ou 

seja, o facto do docente estar muito pouco satisfeito com o seu corpo tal é independente de 

que considere, por exemplo, que a imagem corporal e a linguagem corporal sejam 

importantes no acto educativo.      

Dada a sua importância este item será analisado em pormenor no capítulo 

resultados.  
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Quadro 4 
 

Médias, desvios-padrão e correlação dos itens com o factor Imagem corporal  
 

Item Média DP r corrigido 

6.5. Insatisfação imagem corporal interfere relações 
interpessoais alunos 
6.3. Insatisfação imagem corporal distancia-me alunos 
5.4. Insatisfação imagem corporal distancia-me colegas 
4.2. Insatisfação imagem corporal provoca-me mal-estar 
4.3. Imagem corporal influencia imagem social professores 
4.5. Insatisfação imagem corporal influencia o meu 
desempenho profissional 
4.6. Receio estar com mau aspecto físico   
6.6. Interferência aspecto físico professor na sua autoridade  
1.4. Receio que notem no meu corpo quando estou em stresse 
3.1.Corpo valoriza função docente 
5.2.Quando faço má cara, noto retraimento atitudes colegas 
4.1. Insatisfação imagem corporal torna tudo mais difícil 
5.3. Fico constrangido quando colegas observam meu corpo 
1.5. Actividade docente provoca-me sintomas stresse que se 
notam no meu corpo  

 
2,738 
2,628 
2,534 
3,382 
3,533 

 
3,192 
3,021 
3,328 
2,581 
3,446 
3,157 
3,805 
2,773 

 
3,147 

 
1,191 
1,151 
1,146 
1,108 
1,016 

 
1,080 
1,112 
1,191 
1,127 
1,210 
 ,960 
 ,902 
1,057 

 
1,178 

 
,608 
,584 
,576 
,563 
,553 

 
,507 
,509 
,490 
,452 
,413 
,391 
,377 
,370 

 
,256 

 

No factor 1 a correlação dos itens com as escalas variaram de ,256 a ,609, com uma 

média de ,410 (Quadro 4). Foi obtido um alfa de Cronbach de ,839. 

Neste factor a ênfase é colocada na importância da imagem corporal nos aspectos 

relacionais da actividade docente e no bem-estar. 

De notar que todos os itens têm médias acima de 2.5 e a maioria acima de 3. A 

importância da imagem corporal não é negada pelos educadores e professores. Pode não 

ser considerada determinante mas tem o seu contributo nos aspectos relacionais da 

actividade docente e no bem-estar dos educadores e professores.   

 
Quadro 5 

 
Médias, desvios-padrão e correlação dos itens com o factor 

Auto-percepção do corpo  
 

Item Média DP r corrigido 

6.4. Contacto corporal promove proximidade alunos 
4.4. Docente deve ser cuidadoso com sua imagem corporal 
5.1. Aceito crítica negativa colegas sobre minha imagem 
corporal 
6.2. Aceito crítica negativa alunos sobre minha imagem 
corporal 
6.1. Quando faço má cara noto retraimento atitudes alunos 
1.3. Stresse interfere no meu bem-estar físico 
1.7. Se pudesse mudaria algumas partes meu corpo 

3,300 
3,891 

 
3,524 

 
3,330 
3,554 
4,170 
2,679 

1,170 
,857 

 
,905 

 
1,034 
,959 

1,001 
1,380 

,447 
,408 

 
,383 

 
,363 
,343 
,339 
,250 
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No factor 2, a correlação dos itens com as escalas variaram de ,250 a ,447, com 

uma média de ,410 (Quadro 5). Foi obtido um alfa de Cronbach de ,642. Este factor é o 

que apresenta uma mais baixa consistência interna, o que é coerente com alguma dispersão 

de conteúdo já referida na interpretação. O valor pode ser considerado aceitável para 

efeitos de investigação apesar de, potencialmente, poder deprimir a magnitude do efeito 

nos cruzamentos com outras variáveis. 

Neste factor a ênfase situa-se ao nível da relação do sujeito com o seu próprio 

corpo.  

É de salientar o reconhecimento de que o stresse interfere com o bem-estar físico 

com uma média de 4,17 e também o facto do item 1.7. Se pudesse mudaria algumas partes 

meu corpo ter a média mais baixa, 2,68, o que pode traduzir uma razoável aceitação do 

corpo.  

 
Quadro 6 

 
Médias, desvios-padrão e correlação dos itens com o factor  

Linguagem corporal 
 

Item Média DP r corrigido 

3.4.Linguagem corporal importante no processo de 
ensino/aprendizagem 
3.3.Linguagem corporal complementa comunicação 
conteúdos programáticos 
3.5.Contacto visual pode gerar proximidade na relação 
pedagógica 
3.2.Expressão facial complementa comunicação conteúdos 
programáticos  
3.6.Sorriso pode ser incentivo relação pedagógica 
3.7.Semblante sisudo pode gerar afastamento na relação 
pedagógica 
1.2.Corpo indicador de bem/mal-estar 

 
4,140 

 
4,046 

 
4,328 

 
4,123 
4,500 

 
4,095 
4,082 

 
,787 

 
,868 

 
,711 

 
,844 
,711 

 
,947 
,900 

 
,655 

 
,620 

 
,637 

 
,589 
,439 

 
,383 
,302 

 

No factor 3 a correlação dos itens com as escalas variaram de ,302 a ,655, com uma 

média de ,410 (Quadro 6). O valor de alfa obtido é de .782. 

Neste factor a ênfase assenta na importância da linguagem corporal no processo de 

ensino-aprendizagem e na relação pedagógica.  

Como podemos verificar as médias são acima de 4 ou seja do Concordo, pelo que 

há uma valorização da linguagem corporal no processo de ensino-aprendizagem e na 

relação pedagógica. Apesar da importância atribuída à imagem corporal no processo de 
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ensino-aprendizagem, os educadores e professores parecem colocar a linguagem corporal 

num plano de superior importância. 

 
Quadro 7 

 
Médias, desvios-padrão e correlação dos itens com o factor  
Estilos e comportamentos comunicacionais na sala de aula  

 
Item Média DP r corrigido 

2.7.Utilizo geralmente tom de voz apagado e hesitante 
2.2. Meto as mãos nos bolsos 
2.4. Estou frequentemente testa franzida e lábios apertados 
2.5. Utilizo geralmente tom de voz alto e áspero 
2.6. Utilizo geralmente tom de voz firme e agradável 
2.1. Roo as unhas 
1.1. Considero corpo ainda somatório de órgãos 

2,031 
2,179 
1,923 
2,482 
2,803 
1,644 
2,610 

1,200 
1,284 
1,079 
1,171 
1,245 
1,154 
1,362 

,598 
,440 
,397 
,430 
,375 
,353 
,274 

 

No factor 4 a correlação dos itens com as escalas variaram de .274 a .598, com uma 

média de ,410 (Quadro 7). O valor de alfa obtido é de ,697. 

De referir que as médias dos itens se situam abaixo de 3, ou seja as respostas 

situam-se maioritariamente a nível do Discordo, pelo que a maior parte dos docentes não 

se revê nos comportamentos representativos de um estilo passivo de comunicação na sala 

de aula.  
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4.2.2. QUESTIONÁRIO MOTIVAÇÕES NA ESCOLHA DA PROFISSÃO 
DOCENTE, QUESTIONÁRIO CAUSAS DO SUCESSO PROFISSIONAL E 
QUESTIONÁRIO FORMAÇAO DOCENTE E O BEM-ESTAR  
 
4.2.2.1. Caracterização do Questionário Motivações na Escolha da Profissão Docente, 
do Questionário Causas do Sucesso Profissional e do Questionário Formação Docente 
e o Bem-Estar.  
 

O Questionário Motivações na Escolha da Profissão Docente, o Questionário 

Causas do Sucesso Profissional e o Questionário Formação Docente e o Bem-Estar foram 

apresentados aos sujeitos em conjunto com os itens do CICAD. Apesar de inseridos neste 

instrumento de avaliação, por conveniência de aplicação, foram tratados de forma 

autónoma, por medirem aspectos específicos da profissão docente.  

Passamos a descrever cada um destes questionários: 

O Questionário Motivações na Escolha da Profissão Docente é constituído por 5 

itens que pretendem verificar quais os factores que tiveram influência na escolha da 

profissão.  

O Questionário Causas do Sucesso Profissional é constituído por 5 itens que 

pretendem averiguar as causas do sucesso profissional. 

O Questionário Formação Docente e o Bem-Estar é constituído por 5 itens que 

pretendem auscultar a amostra sobre a necessidade da inclusão, nos cursos de formação 

docente, de conteúdos relativos à importância do corpo, à valorização da linguagem 

corporal na actividade docente, ao domínio de estratégias para superar situações de mal-

estar, ao desenvolvimento de competências de gestão de sintomas físicos e sobre se o 

horário do professor deve contemplar actividades físicas e de lazer que promovam a sua 

saúde e o seu bem-estar.  

As respostas aos itens têm um formato tipo-Likert, ou seja é possível responder 

usando uma escala com cinco categorias de respostas de 1 – Discordo totalmente; 2 - 

Discordo; 3 - Não Concordo nem Discordo; 4 – Concordo e 5 – Concordo totalmente. A 

escolha deste formato de respostas para recolha de informação, permite graduar os sujeitos 

em função da concordância/discordância em relação a determinadas dimensões, inerentes à 

temática em estudo.  
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4.2.3. ESCALA DE AUTO-EFICÁCIA DOCENTE 
 

4.2.3.1. Caracterização da Escala de Auto-Eficácia Docente  

A Escala de Auto-Eficácia Docente (Teacher Self-Efficacy - TSE) foi desenvolvida 

por Ralf Schwarzer, Gerdamerie Schmitz e Gary Daytner (1999) e traduzida e adaptada 

para português por Pereira (2002) (anexo 3). 

A Teacher Self-Efficacy – TSE (Schwarzer, Schmitz & Daytner, 1999) surgiu na 

Alemanha e teve como objectivo medir a auto-eficácia docente, nomeadamente a 

identificação de diferentes habilidades no âmbito da docência. Resumidamente, por 

considerarmos pertinente para a sua melhor compreensão, descreveremos as etapas 

seguidas para a construção da sua versão original. 

Numa primeira etapa foram identificadas quatro áreas principais: (a) realização nas 

tarefas inerentes à profissão docente, (b) desenvolvimento de habilidades e competências, 

(c) interacção social com estudantes, pais, e colegas e (d) auto-percepções para lidar com 

as constantes exigências da profissão.  

A segunda etapa incluiu o desenvolvimento de 27 itens para avaliar as quatro áreas 

atrás referidas, sendo os mesmos baseados na Teoria Cognitiva Social de Bandura 

(Bandura, 1997). Esta teoria defende que para uma determinada estrutura semântica, o item 

deve ser na primeira pessoa “Eu” cujo objectivo é avaliar a opinião subjectiva de cada 

sujeito, bem como a utilização de verbos ligados à competência e a desempenhos pessoais 

e, ainda, itens que se relacionem com as expectativas de auto-eficácia referentes a 

situações consideradas como rotineiras na prática docente. O questionário inicial, aplicado 

na Alemanha, foi de âmbito nacional e administrado três vezes a 300 professores, cuja 

finalidade foi a construção de um instrumento mais reduzido, tendo resultado na actual 

escala com 10 itens e com 4 categorias de resposta que vão de 1 – De Modo Algum 

Verdadeiro a 4 – Exactamente Verdadeiro e que tem como objectivo avaliar as percepções 

de auto-eficácia nas quatro áreas anteriormente referidas. A Teacher Self-Efficacy - TSE 

(Schwarzer, Schmitz & Daytner, 1999) tem sido objecto de vários estudos em diferentes 

países nomeadamente, na Alemanha, Espanha e Brasil.   

Em Portugal, atendendo a que este instrumento não estava traduzido nem adaptado 

para a população portuguesa, seguimos os procedimentos já anteriormente utilizados, para 

o Questionário do Corpo, Imagem Corporal e Actividade Docente – CICAD.  
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Assim, em Fevereiro de 2001, demos início ao estudo piloto. Durante este estudo 

foram distribuídos questionários a 130 docentes, pertencentes aos vários níveis de ensino, 

cuja finalidade foi verificar a clareza e compreensibilidade da formulação de algumas 

questões. Durante este estudo aplicámos ainda, individualmente, a 30 docentes e, após 

instrução prévia, o Método de Reflexão Falada ou thinking aloud (Goldman, 1971; 

Almeida & Freire, 1997). As sugestões indicadas pelos 30 docentes não foram no sentido 

de efectuar alterações ao nível da construção frásica, uma vez que os itens traduzidos 

permitiam ao inquirido a sua leitura e compreensão.  

Deste estudo resultou a Escala de Auto-Eficácia Docente, traduzida e adaptada para 

português por Anabela Pereira (2002) (anexo 3), que é constituída por dez itens com 4 

categorias de resposta que vão de 1 – De Modo Algum Verdadeiro a 4 – Exactamente 

Verdadeiro, todos relacionados com a percepção que os docentes têm da sua auto-eficácia, 

enquanto profissionais de ensino. 
  
4.2.3.2. Estudo psicométrico da Escala de Auto-Eficácia docente 

Com o objectivo de analisar a dimensionalidade da escala de auto-eficácia, 

começamos por calcular a medida de adequação da amostra através do método Kaiser-

Meyer-Olkin, tendo sido obtido o valor de .857, e o Bartlett’s Test of Sphericity, 

χ2(45)=1422.789, p=.000, onde se obteve valores de tamanho da amostra e de adequação 

da matriz que permitiram a continuação dos cálculos (Hair et al., 1995; Stevens, 1986).  

 Foi efectuada uma Principal Axis Factoring (PAF), com o objectivo de confirmar a 

unidimensionalidade da escala. 

 Apesar de não haver consenso entre os autores, acerca quer do conceito de 

unidimensionalidade quer dos critérios de decisão, é largamente aceite que a 

unidimensionalidade de uma escala é uma questão de grau. Desta forma utilizámos, como 

primeiro indicador, a inspecção visual do scree plot, de onde é clara a emergência 

predominante do primeiro factor. Considerada a variância explicada, alguns autores 

colocam como valor crítico 40%. No caso da escala em apreço a variância explicada foi de 

38,195%, valor próximo do referido. Outro critério prende-se com a relação entre o 

primeiro factor e os seguintes. Neste caso o 2º factor explica 10,25% da variância, quase 

um quarto da variância explicada pelo primeiro factor e este segundo factor não se 

distingue de forma significativa dos seguintes (Cuesta, 1996).  
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 Por fim, também o valor de consistência interna obtido (∝=.818), vai no sentido do 

que atrás foi referido. 

 

Quadro 8 
 

Saturações factoriais e comunalidades dos itens da escala de Auto-Eficácia Docente 

 
Item Saturação 

factorial 

h2 

1. Sou capaz ensinar com sucesso qualquer conteúdo relevante de uma 
disciplina, mesmo alunos mais difíceis. 
2. Sei que posso manter relacionamento positivo com pais, mesmo 
quando surgem situações de tensão. 
3. Quando me esforço muito, sou capaz chegar até aos alunos mais 
difíceis. 
4. Estou convicto(a) que, à medida que o tempo passa, serei cada vez 
mais capaz de ir ao encontro das necessidades dos meus alunos. 
5. Mesmo se for interrompido(a) enquanto lecciono, estou certo de 
conseguir manter a compostura e de continuar a ensinar bem. 
6. Tenho confiança na minha capacidade de dar resposta às necessidades 
dos meus alunos, mesmo quando estou num mau dia. 
7. Se me esforçar o bastante sei que posso exercer uma influência 
positiva nos meus alunos, tanto ao nível pessoal como ao nível 
académico. 
8. Estou convicto(a) poder desenvolver formas criativas lidar com 
contrariedades do sistema (tais como cortes orçamentais ou outros 
problemas administrativos) e continuar desempenhar bem minhas 
funções docentes. 
9. Sei que sou capaz de motivar meus alunos para a participação em 
projectos inovadores. 
10. Sei que posso desenvolver projectos inovadores, mesmo quando 
meus colegas mais cépticos se lhes opõem. 

 
,677 

 
,591 

 
,582 

 
,569 

 
,531 

 
,517 

 
 

,503 
 
 
 

,444 
 

,523 
 

,484 
 

 
,259 

 
,239 

 
,363 

 
,259 

 
,316 

 
,324 

 
 

,250 
 
 
 

,259 
 

,378 
 

,345 

 
 

Os itens estão ordenados pela magnitude da saturação factorial (Quadro 8). 

Consideram-se significativos os itens com uma saturação factorial de ,200 considerado o 

critério de Stevens (duplicação do valor crítico de r, p=.01, para o n em causa) (Stevens, 

1986).  
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Quadro 9 
 

Médias, desvios-padrão e correlação dos itens com a escala de Auto-Eficácia Docente  
 

 
Item Média DP r 

corrigido 

1. Sou capaz ensinar com sucesso qualquer conteúdo relevante de uma 
disciplina, mesmo alunos mais difíceis. 
2. Sei que posso manter relacionamento positivo com pais, mesmo quando 
surgem situações de tensão. 
3. Quando me esforço muito, sou capaz chegar até aos alunos mais 
difíceis. 
4. Estou convicto(a) que, à medida que o tempo passa, serei cada vez mais 
capaz de ir ao encontro das necessidades dos meus alunos. 
5. Mesmo se for interrompido(a) enquanto lecciono, estou certo de 
conseguir manter a compostura e de continuar a ensinar bem. 
6. Tenho confiança na minha capacidade de dar resposta às necessidades 
dos meus alunos, mesmo quando estou num mau dia. 
7. Se me esforçar o bastante sei que posso exercer uma influência positiva 
nos meus alunos, tanto ao nível pessoal como ao nível académico. 
8. Estou convicto(a) poder desenvolver formas criativas lidar com 
contrariedades do sistema (tais como cortes orçamentais ou outros 
problemas administrativos) e continuar desempenhar bem minhas funções 
docentes. 
9. Sei que sou capaz de motivar meus alunos para a participação em 
projectos inovadores. 
10. Sei que posso desenvolver projectos inovadores, mesmo quando meus 
colegas mais cépticos se lhes opõem. 

 
2,850 

 
3,184 

 
3,330 

 
3,374 

 
3,305 

 
3,139 

 
3,500 

 
 
 

3,068 
 

3,340 
 

3,064 

 
,711 

 
,589 

 
,628 

 
,660 

 
,632 

 
,651 

 
,598 

 
 
 

,704 
 

,598 
 

,691 

 
,602 

 
,557 

 
,652 

 
.585 

 
,623 

 
,622 

 
,558 

 
 
 

,606 
 

.634 
 

.619 
 

 

Na escala de auto-eficácia docente todos os itens têm correlações que oscilam entre 

,557 e ,652 e com uma média de ,605 (Quadro 9). 

Da análise efectuada pensamos ser adequada a utilização para o teste das hipóteses 

da escala total. 
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4.2.4. ÍNDICE DE CAPACIDADE PARA O TRABALHO – ICT 
  

4.2.4.1. Caracterização do Índice de Capacidade para o Trabalho 

No nosso estudo, o instrumento utilizado para avaliar a Capacidade para o Trabalho 

dos docentes, foi desenvolvido pelo Finnish Institute of Occupational Health, denominado 

Work Ability Índex (WAI), tendo sido traduzido e adaptado para a população portuguesa, 

por Silva e colaboradores (2000), passando a intitular-se Índice de Capacidade para o 

Trabalho – ICT (anexo1).  

O acordo entre o Finnish Institute of Occupational Health e o Centro de Estudos e 

Investigação em Saúde da Universidade de Coimbra (CEIS), para tradução, adaptação e 

aferição do Work Ability Índex para Portugal e para Países de Língua Oficial Portuguesa, 

foi efectuado a 25 de Fevereiro de 2000, tendo como Coordenador o Professor Doutor 

Carlos Fernandes da Silva, do Instituto de Educação e Psicologia da Universidade do 

Minho.  

Em Portugal, o Índice de Capacidade para o Trabalho – ICT foi objecto de um 

estudo piloto na indústria metalomecânica na região do Minho e, posteriormente, com 455 

enfermeiros, 368 mulheres e 87 homens, pertencentes à Região Norte do País (Maia, 

2002). Actualmente este instrumento está a ser aplicado em várias profissões (médicos, 

enfermeiros, funcionários da administração pública). Na profissão docente portuguesa os 

estudos de investigação são supervisionados e orientados pela Professora Doutora Anabela 

Pereira, da Universidade de Aveiro. Após a sua aplicação o autor publicou um manual com 

o instrumento de avaliação, já em versão portuguesa, com a sua metodologia de aplicação e 

avaliação. 

O Índice de Capacidade para o Trabalho – ICT é precedido por duas secções. 
 

A Primeira Secção diz respeito a “Dados Gerais”, onde cada respondente regista a 

sua idade, sexo, estado civil, habilitações académicas e outros dados relacionados com a 

actividade docente, bem como o tipo de exigência principal do trabalho (trabalho 

intelectual, trabalho físico ou trabalho intelectual e físico). 
 

A Segunda Secção diz respeito ao Índice de Capacidade para o Trabalho – ICT 

propriamente dito, e é constituída por sete itens: 
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Item 1 – Capacidade para o Trabalho actual em comparação com a melhor até 

agora (ICT1), constituído por uma questão relativa à auto-percepção que cada indivíduo 

tem da sua Capacidade para o Trabalho actual, acompanhado de uma escala crescente de 

respostas de 1 a 10 pontos, significando 1 – Completamente Incapacitado para o Trabalho 

a 10 – A Capacidade no seu Melhor. A pontuação atribuída corresponde ao valor 

assinalado na escala. 
 

Item 2 – Capacidade para o Trabalho em relação às exigências físicas e 

intelectuais (ICT2). A classificação neste item é efectuada em duas alíneas, uma tem em 

conta as exigências físicas e outra as exigências intelectuais numa escala de 1 a 5 pontos, 1 

– Muito Má a 5 – Muito Boa. A pontuação atribuída corresponde à soma dos valores de 

ambas as alíneas com os respectivos factores de ponderação: 

a) Se o sujeito possui um trabalho com exigências predominantemente físicas, o 

número de pontos assinalados na alínea das exigências físicas é multiplicado por 1,5 e o 

número de pontos assinalados para as exigências intelectuais é multiplicado por 0,5; 

b) Se o sujeito possui um trabalho com exigências predominantemente intelectuais, 

o número de pontos assinalados na alínea das exigências físicas é multiplicado por 0,5 e o 

número de pontos assinalados para as exigências intelectuais é multiplicado por 1,5; 

c) Se o sujeito possui um trabalho com exigências tanto físicas como intelectuais, as 

pontuações das opções assinaladas mantêm-se inalteradas.  
   

Item 3 – Doenças actuais (doenças ou lesões) (ICT3). Neste item, o indivíduo é 

confrontado com uma lista de 51 Lesões, subdivididas por aparelhos, devendo assinalar 

aquelas de que sofre actualmente, repetida ou frequentemente, distinguindo as doenças 

diagnosticadas ou tratadas pelo médico (1) e as de opinião própria (2). Na pontuação 

atribuída apenas são consideradas as doenças diagnosticadas pelo médico (1) que se 

pontuam de acordo com a seguinte escala: 

- 5 Doenças ou Lesões (1 ponto) 

- 4 Doenças ou Lesões (2 pontos) 

- 3 Doenças ou Lesões (3 pontos) 

- 2 Doenças ou Lesões (4 pontos) 

- 1 Doença ou Lesão (5 pontos) 

- Não assinalou (7 pontos). 
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Item 4 – Estimativa do incómodo causado no trabalho pelas doenças (ICT4). Neste 

item os indivíduos avaliam em que medida os problemas de saúde são impeditivos para o 

seu trabalho actual, tendo 7 opções de resposta que vão desde 1 – Total Incapacidade para 

o Trabalho a 7 – Ausência de Impedimento. Na pontuação atribuída, a selecção é efectuada 

tendo em linha de conta a opção assinalada com o valor mais baixo.  
 

Item 5 – Faltas ao trabalho devido à doença (ICT5). Este item refere-se aos dias 

inteiros, durante o último ano lectivo, em que os docentes estiveram sem trabalhar, devido 

a problemas de saúde (doenças, cuidados de saúde ou exames médicos), cuja escala 

engloba 5 opções de resposta: 

- Nenhum dia (5 pontos) 

- No máximo 9 dias de faltas (4 pontos) 

- De 10 a 24 dias de faltas (3 pontos) 

- De 25 a 99 dias de faltas (2 pontos) 

- De 100 a 365 dias de faltas (1 ponto). Na pontuação atribuída, a selecção é 

efectuada tendo em linha de conta a opção assinalada com o valor mais baixo. 
 

Item 6 – Prognóstico de Capacidade para o Trabalho para daqui a dois anos 

(ICT6). Neste item os indivíduos avaliam, tendo em conta a sua saúde, se poderão 

trabalhar no seu actual emprego, daqui a dois anos, assinalando uma das 3 opções de 

resposta:  

1 – Duvido (1 ponto) 

4 – Não tenho a certeza (4 pontos) 

7 – Quase de certeza (7 pontos). Na pontuação atribuída a selecção é efectuada 

tendo em linha de conta a opção assinalada com o valor mais baixo.  
 

Item 7 – Robustez psíquica (ICT7). Este item é constituído por três alíneas, cuja 

escala engloba de 0 a 4 opções de resposta, relativas: 

a) Se nos últimos tempos as actividades do quotidiano lhe proporcionam bem-

estar? 

b) Se nos últimos tempos se tem sentido activo e animado? 

c) Se nos últimos tempos se tem sentido optimista em relação ao futuro?  

A avaliação é assinalada numa escala crescente de 0 a 4 opções de respostas de 0 – 

Nunca a 4 – Sempre. A pontuação atribuída é efectuada de acordo com o somatório dos 
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pontos correspondentes às opções assinaladas em cada uma das três alíneas, em função da 

seguinte escala: 

- Somatório até 3 (1 ponto) 

- Somatório entre 4 e 6 (2 pontos) 

- Somatório entre 7 e 9 (3 pontos) 

- Somatório entre 10 e 12 (4 pontos). 

Acrescente-se que este instrumento de avaliação adapta-se pela sua construção e 

conteúdo, a qualquer actividade profissional. Contudo, a sua utilização carece de 

autorização do Centro de Estudos e Investigação em Saúde da Universidade de Coimbra 

(CEIS), entidade que estabeleceu o acordo com o Finnish Institute of Occupational Health. 

 

4.2.4.2. Determinação do Índice de Capacidade para o Trabalho  

Os valores do ICT podem variar entre 7 e 49, com uma correspondente capacidade 

para o trabalho e ainda, definir quais as medidas a tomar, conforme podemos observar no 

quadro 10. 

Para obter o valor final do Índice de Capacidade para o Trabalho – ICT, resta somar 

aritmeticamente os seus respectivos valores. 

 
Quadro 10 

 
Determinação do Índice de Capacidade para o Trabalho (ICTgeral) e Medidas a 

Adoptar 
 

 

Pontos 

 

Capacidade para o 

Trabalho 

 

Medidas a Tomar 

 
7-27 

 
Baixa 

 
Restaurar a Capacidade para o Trabalho 

 
 

28-36 
 

Moderada 
 

Melhorar a Capacidade para o Trabalho  
 

 
37-43 

 
Boa 

 
Manter a Capacidade para o Trabalho 

 
 

44-49 
 

Óptima 
 

Informações sobre os factores de trabalho e estilos de vida 
que possam por em risco ou manter a Capacidade para o 

Trabalho 
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4.2.4.3. Análise descritiva do Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT)  

Primeiramente aplicado em forma de pré-teste a 6257 trabalhadores municipais em 

processo de envelhecimento, com idades compreendidas entre os 45 e 58 anos, este 

instrumento teve como objectivos estudar as mudanças ocorridas no trabalhador, enquanto 

profissional e ainda analisar outros aspectos ao longo da sua vida. Dos inquiridos, que 

apresentavam no momento da avaliação baixa Capacidade para o Trabalho, constatou-se 

que, após cinco anos, cerca de 1/3 estava a receber pensão por incapacidade (Ilmarinen, 

1988). Dos resultados emergiram factores determinantes para a construção do Work 

Ability Index – WAI, relacionados com a Capacidade para o Trabalho em relação às 

exigências físicas e intelectuais, com o trabalho e seu ambiente, bem como o 

desenvolvimento de estratégias preventivas com o objectivo de manter, melhorar e 

promover a Capacidade para o Trabalho e a qualidade de vida dos trabalhadores. Usado 

pelos Serviços de Saúde Ocupacional, no momento de admissão e em momentos 

posteriores, como auxiliar na detecção, ajuda e manutenção da saúde ocupacional dos 

trabalhadores, possibilita, ainda, a utilização de um programa individual para cada 

trabalhador que necessite de medidas de apoio. Fácil de utilizar, os resultados são 

entendidos rapidamente através de um valor numérico final e pode ser utilizado quer a 

nível grupal quer a nível individual. 

 

4.3. PROCEDIMENTOS 

Durante os anos lectivos de 2001-2002 e 2002-2003 demos início ao estudo 

empírico propriamente dito. Participaram no mesmo 703 sujeitos, educadores e 

professores, pertencentes a Jardins-de-Infância, Escolas do Ensino Básico e Secundário e 

Instituições do Ensino Superior, distribuídas pelas Regiões Norte, Centro e Sul do País. 

Os três instrumentos, o Questionário do Corpo, Imagem Corporal e Actividade 

Docente – CICAD, a Escala de Auto-Eficácia Docente e o Índice de Capacidade para o 

Trabalho – ICT foram, depois de agrafados, distribuídos pessoalmente e recolhidos por 

mão própria, após dois dias, conforme acordo no acto da entrega dos mesmos.  

Para que os inquiridos percebessem o objectivo dos questionários e a importância 

do rigor das respostas foi incluído no rosto da primeira página do primeiro instrumento um 

pequeno texto de apresentação com essas explicações assim como os agradecimentos pela 

colaboração prestada (anexo 1).  
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Foram igualmente informados de que os questionários eram anónimos, “condição 

necessária para a autenticidade das respostas” (Pardal & Correia, 1995:52). 

Dos 1000 questionários distribuídos foram recolhidos 703 (70,3%).   

 

4.4. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

As análises estatísticas foram efectuadas com o programa estatístico SPSS versão 

12.   

Na análise descritiva dos dados foram calculadas frequências e percentagens, para 

variáveis com um nível de mensuração nominal e médias e desvios-padrão, para variáveis, 

cujo nível de mensuração fosse pelo menos intervalar (Reis, 1998). 

Quando se testou a existência de diferenças significativas entre variáveis, recorreu-

se à análise inferencial, aceitando como significativas as diferenças que tivessem 

associadas um valor de probabilidade p<.05 (Howell, 1982). Dada a sensibilidade da 

correlação de Pearson ao tamanho da amostra, sempre que se utilizou esta prova, optou-se 

por uma maior exigência no nível de significância, utilizando-se p<.01, diminuindo assim, 

a probabilidade de se incorrer no erro tipo I (rejeitar a hipótese nula sendo esta verdadeira).  

Quando a pretensão era cruzar uma variável independente nominal e uma variável 

dependente intervalar foi efectuada uma ANOVA unifactorial. O teste de Sheffé foi usado 

para testar as comparações não planeadas (Kiess & Bloomquist, 1985; Reis, 1997; Hair et 

al., 1995). 

O teste de diferenças entre variáveis para os mesmos sujeitos foi efectuado com um 

t-student medida repetidas. 

A relação entre duas variáveis intervalares foi avaliada recorrendo ao cálculo do 

coeficiente de correlação de Pearson (Howell, 1982). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V  

                                                                            Resultados 



 

 

O contrário de uma verdade profunda é outra verdade profunda 
Niels Bohr (1961) 

 

RESULTADOS 

Para facilitar a compreensão dos resultados, serão os mesmos apresentados de uma 

forma exaustiva e sequenciada: o cruzamento do questionário do Corpo, Imagem Corporal, 

Satisfação com o Corpo, questionário Motivações na Escolha da Profissão Docente, 

questionário Causas do Sucesso Profissional, questionário Formação Docente e o Bem-

Estar, escala de Auto-eficácia Docente e o Índice de Capacidade para o Trabalho com o 

género e com as variáveis profissionais (tempo de serviço, nível de ensino, situação 

profissional, habilitações académicas e região geográfica onde o docente lecciona). 

 
 
5.1. CORPO, IMAGEM CORPORAL E ACTIVIDADE DOCENTE (CICAD) 
 
 

Quadro 11 
 

Médias e desvios-padrão do questionário do Corpo, Imagem Corporal e Actividade 
Docente (CICAD)  

 
Escala Média DP Média* DP 

F1 Imagem corporal  

F2 Auto-percepção do corpo  

F3 Linguagem corporal  

F4 Estilos e comportamentos comunicacionais na sala de aula 

43,273 

24,452 

29,318 

16,066 

8,802 

4,171 

3,820 

4,169 

3,090 

3,493 

4,188 

2,295 

,628 

,595 

,545 

,595 

 
*Média reduzida à escala de resposta 
 

No quadro 11 são apresentadas as médias e desvios-padrão obtidos no Questionário 

do Corpo, Imagem Corporal e Actividade Docente e Factores para a amostra total.  

Para efeitos de comparação entre as médias nos factores 1, 2, 3 e 4, o somatório dos 

itens por sujeito foi dividido pelo número de itens dos factores reduzindo o resultado à 

escala de respostas (1 a 5). As médias assim obtidas são apresentadas no Quadro 13.  

A média mais elevada (4,19) surge no factor Linguagem corporal, onde fica patente 

a importância que, em geral, os inquiridos lhe atribuem na eficácia comunicacional dos 

conteúdos programáticos, na relação pedagógica e no próprio processo de ensino 

aprendizagem. 
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Pouco acima do ponto médio (3,49) aparece o factor Auto-percepção do corpo, que 

evidencia o reconhecimento que os docentes fazem da importância relativa ao seu corpo e 

à sua imagem corporal. 

Uma importância média (3,10) é atribuída no factor Imagem corporal relativo à 

satisfação com a imagem corporal nas relações interpessoais e no bem-estar.  

Por fim, verificámos no factor Estilos e comportamentos comunicacionais na sala 

de aula que os docentes da amostra não se revêem nos comportamentos de estilo passivo 

de comunicação, nomeadamente relacionados com algumas posturas corporais (mãos nos 

bolsos, testa franzida e lábios apertados) e no tom de voz utilizado (apagado e hesitante), 

pontuando abaixo do valor médio (2,30).     

 

Quadro 12  
 

Correlação entre os factores do questionário do Corpo, Imagem Corporal e 
Actividade Docente (CICAD) 

 
   

F1 
Imagem 
corporal 

 
F2 

Auto-percepção 
do  

corpo  

 
F3  

Linguagem 
corporal  

 
F4 

Estilos e 
comportamentos 
comunicacionais 
na sala de aula 

r 1 ,229(**) ,391(**) ,432(**)  
F1 
Imagem corporal 
  

p 
 ,000 ,000 ,000 

r ,229(**) 1 ,280(**) ,010  
F2  
Auto-percepção do 
corpo  
  

p 
,000 ,000 ,787 

r ,391(**) ,280(**) 1 ,132(**)  
F3 Linguagem corporal  
  

p ,000 ,000 ,000 
r  ,432(**) ,010 ,132(**) 1  

F4  
Estilos e 
comportamentos 
comunicacionais na 
sala de Aula  

p 

,000 ,787 ,000  

 
             ** Correlação significativa 0.01  
   

No quadro 12 são apresentadas as correlações entre os factores do Questionário do 

Corpo, Imagem Corporal e Actividade Docente.   
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As correlações entre o somatório dos itens dos factores ajudam a clarificar o seu 

próprio conteúdo. Foram encontradas correlações elevadas entre o factor Estilos e 

comportamentos comunicacionais na sala de aula e a Imagem corporal (,432) o que se 

traduz por uma grande valorização da imagem corporal pelos docentes mais inseguros ou 

seja, que mais utilizam um estilo passivo. O factor 4 (Estilos e comportamentos 

comunicacionais na sala de aula) não se relaciona de forma substantiva com os outros 2 

factores. 

Apesar de, como vimos, os docentes atribuírem maior importância à Linguagem 

corporal do que à Imagem corporal (valorizando as duas), ambas apresentam uma 

correlação elevada (,391). A tendência é então para que os professores que valorizam a 

linguagem corporal valorizem também a imagem corporal. 

Uma correlação moderada (,280) surge entre a Linguagem corporal e a Auto-

percepção do corpo. Esta associação mostra alguma tendência para que uma valorização 

da linguagem corporal aumente em conjunto com o reconhecimento da importância e dos 

cuidados a ter com o corpo e com a sua imagem corporal. A correlação deste factor (Auto-

percepção do corpo) com a Imagem corporal é mais reduzida (,23).   

 
 

Quadro 13 
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA do questionário do Corpo, Imagem Corporal e 
Actividade Docente segundo o género 

 
Escala Género Média DP F p 

F1 Imagem corporal  

  

Masculino 

Feminino 

41,935 

43,605 

8,991 

8,730 

,464 ,044 

F2 Auto-percepção do corpo  Masculino 

Feminino 

23,857 

24,600 

4,151 

4,166 

,062 ,059 

F3 Linguagem corporal  Masculino 

Feminino 

28,842 

29,436 

3,298 

3,933 

2,087 ,100 

F4 Estilos e comportamentos 

comunicacionais na sala de aula 

Masculino 

Feminino 

15,578 

16,188 

3,853 

4,238 

,157 ,122 

 

Como podemos observar, no quadro 13, há diferenças de género na Imagem 

corporal (F1) ou seja as Mulheres valorizam um pouco mais a importância da Imagem 

corporal nas relações interpessoais, no desempenho profissional e no bem-estar 

comparativamente com os Homens.  



 

222 

 

Não há diferenças significativas na Auto-percepção do corpo (F2), na Linguagem 

corporal (F3) e nos Estilos e comportamentos comunicacionais na sala de aula (F4). 

 

Quadro 14  
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA do questionário do Corpo, Imagem Corporal e 
Actividade Docente segundo o tempo de serviço 

 
Escala Tempo Serviço Média DP F p 

F1 Imagem corporal  

 

<2 Anos 

2-5 Anos 

6-10 Anos 

11-20 Anos 

≥21 Anos 

44,844 

41,840 

41,206 

43,730 

44,632 

8,458 

9,536 

9,049 

8,248 

8,596 

4,690 ,001 

F2 Auto-percepção do corpo  <2 Anos 

2-5 Anos 

6-10 Anos 

11-20 Anos 

≥21 Anos 

24,155 

23,085 

24,516 

24,754 

25,047 

4,225 

3,942 

3,851 

4,178 

4,428 

3,739 ,005 

F3 Linguagem corporal  <2 Anos 

2-5 Anos 

6-10 Anos 

11-20 Anos 

≥21 Anos 

29,534 

29,106 

28,883 

29,377 

29,680 

3,777 

3,699 

3,231 

4,469 

3,507 

,997 ,408 

F4 Estilos e comportamentos 
comunicacionais na sala de aula  

<2 Anos 

2-5 Anos 

6-10 Anos 

11-20 Anos 

≥21 Anos 

17,922 

16,595 

15,412 

15,338 

16,129 

4,641 

3,927 

3,845 

3,717 

4,480 

8,332 ,000 

 

No quadro 14 podemos observar que excepto na Linguagem corporal (F3), há 

diferenças significativas nos restantes factores em função das categorias de tempo de 

serviço.  

Na Imagem corporal (F1) são os docentes com menos 2 anos de tempo de serviço 

que apresentam médias mais elevadas e os educadores e professores cujo tempo de serviço 

se situa entre 6-10 anos, médias mais baixas. O teste de Sheffé mostrou que as diferenças 

foram significativas entre os educadores e professores com menos de 2 anos de tempo de 
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serviço e os docentes entre 6 a 10 anos (p=,030).  A diferença também é significativa entre 

os docentes com mais de 21 anos de tempo de serviço e os educadores e professores cujo 

tempo de serviço se situa entre 6 a 10 anos (p=,021).  É curioso notar que a imagem 

corporal é mais valorizada no início da carreira, com uma diminuição nos anos seguintes, 

para voltar a uma maior valorização, e crescente, a partir dos 11 anos de tempo de serviço.  

Na Auto-percepção do corpo (F2), os docentes com mais de 21 anos de tempo de 

serviço apresentam médias mais elevadas e os educadores e professores cujo tempo de 

serviço se situa de 2 a 5 anos, médias mais baixas. Os cálculos post hoc com o teste de 

Sheffé mostraram que os docentes com mais de 21 anos de tempo de serviço obtiveram 

médias superiores aos docentes de 2 a 5 anos de tempo de serviço (p=,012). A diferença é 

também significativa nos docentes entre 11 a 20 anos e 2 a 5 anos de tempo de serviço 

(p=,034). De realçar que os docentes com mais tempo de serviço pontuam mais alto neste 

factor comparativamente com os restantes docentes. Tal facto poderá ser associado, por um 

lado, a alguma maturidade, nomeadamente nos cuidados a ter com o seu corpo e com a 

imagem corporal bem como na valorização do contacto corporal na promoção da 

proximidade com os alunos e, por outro, à relativização dos aspectos menos favoráveis 

associados ao corpo ou seja na interferência do stresse no seu bem-estar físico e na 

aceitação de uma crítica negativa relativa ao seu corpo e imagem corporal.  

Relativamente à utilização de Estilos e comportamentos comunicacionais na sala 

de aula (F4), os docentes com menos 2 anos de tempo de serviço apresentam médias mais 

elevadas e os docentes cujo tempo de serviço se situa entre 11 a 20 anos, médias mais 

baixas. O teste de Sheffé mostrou que as diferenças foram significativas entre os docentes 

com menos de 2 anos de tempo de serviço e os docentes entre 11 a 20 anos de tempo de 

serviço (p=,000). A diferença é também significativa entre os docentes com menos de 2 

anos de tempo de serviço e os docentes entre 6 a 10 anos (p=,000) e com mais de 21 anos 

de tempo de serviço (p=,021). Pelos resultados podemos considerar que tendencialmente 

os docentes com menos de 2 anos de tempo de serviço se revêem mais nos 

comportamentos representativos de um estilo passivo de comunicação na sala de aula, tais 

como nalgumas posturas corporais (mãos nos bolsos, testa franzida e lábios apertados) e 

tom de voz utilizado (apagado e hesitante) comparativamente com os restantes colegas que 

se encontram há mais tempo na carreira, provavelmente, devido ao confronto inicial com a 

complexidade da profissão. 
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Quadro 15 
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA do questionário do Corpo, Imagem Corporal e 
Actividade Docente segundo o nível de ensino 

 

 
Analisados globalmente existem diferenças estatisticamente significativas entre o 

nível de ensino nos factores CICAD (Quadro 15).  

Relativamente à Imagem corporal (F1), os docentes do 1º Ciclo do Ensino Básico 

revelam médias mais elevadas, comparativamente com os docentes do 3º Ciclo do Ensino 

Básico. O teste de Sheffé mostrou que as diferenças foram significativas entre os docentes 

do 1º Ciclo do Ensino Básico e os docentes do 3º Ciclo do Ensino Básico (p=,022).  A 

diferença é também significativa entre os docentes do 1º Ciclo do Ensino Básico e os do 

Escala Nível de Ensino Média DP F p 

F1 Imagem corporal  

 

Pré-escolar 

1ºCiclo E. Básico 

2º Ciclo E. Básico 

3º Ciclo E. Básico 

Ens. Secundário 

Ens. Superior 

43,463 

46,208 

42,473 

41,632 

41,847 

42,861 

8,206 

9,019 

9,433 

7,637 

8,198 

9,482 

5,323 ,000 

F2 Auto-percepção do corpo  Pré-escolar 

1ºCiclo E. Básico 

2º Ciclo E. Básico 

3º Ciclo E. Básico 

Ens. Secundário 

Ens. Superior 

25,527 

24,803 

23,447 

24,117 

24,936 

22,802 

3,641 

4,220 

4,714 

4,244 

3,707 

4,415 

6,582 ,000 

F3 Linguagem corporal  
 

Pré-escolar 

1ºCiclo E. Básico 

2º Ciclo E. Básico 

3º Ciclo E. Básico 

Ens. Secundário 

Ens. Superior 

30,263 

29,835 

28,960 

28,470 

28,931 

29,049 

3,258 

3,545 

3,492 

3,343 

4,309 

4,131 

3,270 ,006 

F4 Estilos e comportamentos 
comunicacionais/sala aula  

Pré-escolar 

1ºCiclo E. Básico 

2º Ciclo E. Básico 

3º Ciclo E. Básico 

Ens. Secundário 

Ens. Superior 

15,827 

17,177 

15,763 

15,852 

15,563 

15,910 

4,420 

4,899 

3,723 

3,997 

3,746 

3,575 

3,058 ,010 
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Ensino Secundário (p=,001). Pelos resultados podemos pensar que os docentes do 1º Ciclo 

do Ensino Básico atribuem maior valor à influência da imagem corporal no seu 

desempenho profissional, nas suas relações interpessoais e no seu bem-estar pessoal e 

profissional do que os docentes do 3º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário.   

Na Auto-percepção do corpo (F2) foram encontradas diferenças significativas entre 

os docentes que leccionam nos diferentes níveis de ensino. Os cálculos post hoc com o 

teste de Sheffé mostraram que os Educadores de Infância obtiveram médias superiores aos 

docentes do Ensino Superior (p=,000). A diferença é também significativa entre os 

professores do 1º Ciclo do Ensino Básico e os professores do Ensino Superior (p=,012) e 

entre os do Ensino Secundário e os do Ensino Superior (p=,003).  Pelos resultados 

podemos considerar que os professores do Ensino Superior pontuam, em média, mais 

baixo que os outros docentes ou seja apresentam uma mais baixa auto-percepção do corpo. 

Na Linguagem corporal (F3), os educadores de infância do Ensino Pré-Escolar 

apresentam médias mais elevadas comparativamente com os professores do 3º Ciclo do 

Ensino Básico. Apesar do resultado da ANOVA ser significativo o teste de Sheffé não 

conseguiu identificar as diferenças entre pares (p=,095). Podemos pensar que os 

Educadores de Infância e os professores do 1º Ciclo do Ensino Básico atribuem uma 

importância superior à dos seus colegas dos outros níveis de ensino, relativamente à 

valorização da linguagem corporal como complemento no processo ensino-aprendizagem, 

devido às características mais específicas do seu trabalho.  

Nos Estilos e comportamentos comunicacionais na sala de aula (F4) foram 

encontradas diferenças significativas. Da análise descritiva verificamos que são os 

professores do 1º Ciclo do Ensino Básico que obtêm médias mais elevadas e os do Ensino 

Secundário médias mais baixas. Os cálculos post hoc com o teste de Sheffé mostraram que 

os professores do 1º Ciclo do Ensino Básico obtiveram médias superiores aos docentes do 

Ensino Secundário (p=,023). A tendência é então para que os professores do 1º Ciclo do 

Ensino Básico se revejam mais nos comportamentos representativos de um estilo passivo 

de comunicação na sala de aula do que os docentes do Ensino Secundário.  
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Quadro 16  
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA do questionário do Corpo, Imagem Corporal e 
Actividade Docente segundo a situação profissional 

 
Escala Situação 

Profissional 

Média DP F p 

F1 Imagem corporal  

 

Contratado 

Vinculado 

Efectivo 

41,714 

43,947 

43,603 

8,431 

9,383 

8,534 

3,396 ,034 

F2 Auto-percepção do corpo  Contratado 

Vinculado 

Efectivo 

24,099 

24,928 

24,3243 

4,022 

3,977 

4,343 

2,100 ,123 

F3 Linguagem corporal  
  
 

Contratado 

Vinculado 

Efectivo 

28,826 

29,358 

29,531 

3,656 

4,282 

3,573 

1,871 ,155 

F4 Estilos e comportamentos comunicacionais 

na sala de aula  

Contratado 

Vinculado 

Efectivo 

16,031 

15,909 

16,183 

3,656 

4,536 

4,169 

,285 ,752 

 

Como podemos observar no quadro 16, não existem diferenças significativas na 

variável situação profissional excepto na Imagem corporal (F1). A situação profissional 

mostrou-se uma variável relevante na explicação dos resultados obtidos no factor Imagem 

corporal, sendo a diferença entre as situações profissionais significativa. Analisadas as 

médias observamos que os docentes Vinculados apresentam médias mais elevadas e os 

docentes Contratados médias mais baixas. Contudo, o teste de Sheffé não obteve valores 

significativos em qualquer das comparações post hoc (p=,053).  
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Quadro 17 
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA do questionário do Corpo, Imagem Corporal e 
Actividade Docente segundo as habilitações académicas 

 
Escala Habilitações académicas Média DP F p 

F1 Imagem corporal  

 

Bacharelato 

Licenciatura 

Pós-graduação 

Mestrado/Doutoramento 

44,106 

43,230 

43,517 

41,885 

10,051 

8,264  

8,860 

9,757 

,959 ,409 

F2 Auto-percepção do corpo  Bacharelato 

Licenciatura 

Pós-graduação 

Mestrado/Doutoramento 

25,610 

24,336 

22,190 

24,042 

4,282 

3,998 

4,865 

3,655 

9,446 ,000 

F3 Linguagem corporal  
 

Bacharelato 

Licenciatura 

Pós-graduação 

Mestrado/Doutoramento 

29,195 

29,431 

28,793 

29,242 

4,649 

3,576 

3,543 

3,994 

,589 ,650 

F4 Estilos e comportamentos 

comunicacionais na sala de 

aula  

Bacharelato 

Licenciatura 

Pós-graduação 

Mestrado/Doutoramento 

16,422 

16,093 

15,741 

15,542 

5, 184 

3,996 

3,905 

3,429 

,878 ,499 

 

Como podemos observar no quadro 17, relativamente às habilitações académicas, 

há diferenças significativas na Auto-percepção do corpo (F2). O mesmo não se verifica nos 

restantes factores.  

Na Auto-percepção do corpo (F2), os docentes com Bacharelato apresentam médias 

mais elevadas e os docentes com Pós-Graduação médias mais baixas. Os cálculos post hoc 

com o teste de Sheffé mostraram que os docentes com Bacharelato obtiveram médias 

significativamente superiores aos docentes com Pós-Graduação (p=,000) e com 

Licenciatura (p=,026). A diferença é também significativa entre os docentes com 

Licenciatura e os docentes com Pós-Graduação (p=,003). De realçar que os educadores e 

professores com menos habilitações académicas pontuam mais alto neste factor 

comparativamente com os seus colegas com Pós-graduação. Tal facto poderá estar 

associado a factores intrínsecos à personalidade dos docentes. 
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Quadro 18  
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA do questionário do Corpo, Imagem Corporal e 
Actividade Docente segundo as regiões geográficas  

 
Escala Regiões  

Geográficas 

Média DP F p 

F1 Imagem corporal  

 

RNorte 

RCentro 

RLisboa 

RSul 

47,911 

42,788 

41,817 

43,266 

8,389 

8,884 

9,064 

8,298 

7,945 ,000 

F2 Auto-percepção do corpo  RNorte 

RCentro 

RLisboa 

RSul 

23,088 

24,475 

24,476 

24,800 

4,065 

4,305 

4,462 

3,823 

3,010 ,030 

F3 Linguagem corporal  
  
 

RNorte 

RCentro 

RLisboa 

RSul 

30,176 

28,609 

29,222 

29,920 

3,007 

4,124 

3,760 

3,566 

6,389 ,000 

F4 Estilos e comportamentos 

comunicacionais na sala de aula  

RNorte 

RCentro 

RLisboa 

RSul 

18,455 

16,464 

15,388 

15,300 

5,744 

4,425 

3,365 

3,358 

12,679 ,000 

 

Na globalidade existem diferenças significativas na variável regiões geográficas 

nos diferentes factores (Quadro 18).  

Na Imagem corporal (F1), os docentes que desenvolvem a sua actividade na Região 

Norte (RNorte) apresentam médias mais elevadas do que os educadores e professores que 

leccionam na Região de Lisboa (RLisboa). Os cálculos post hoc com o teste de Sheffé 

mostraram que os educadores e professores da Região Norte (RNorte) obtiveram médias 

superiores aos docentes da Região Centro (RCentro) (p=,000), da Região de Lisboa 

(RLisboa) (p=,000) e da Região Sul (RSul) (p=,002). Dos resultados podemos concluir que 

os docentes que leccionam na Região Norte atribuem maior valor à satisfação com a 

imagem corporal e à influência no seu desempenho profissional, nas suas relações 

interpessoais e no seu bem-estar do que os docentes que leccionam nas restantes regiões do 

país.   
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Na Auto-percepção do corpo (F2), os docentes que leccionam na Região Sul (RSul) 

apresentam médias mais elevadas do que os docentes que desenvolvem a sua actividade na 

Região Norte (RNorte). O teste de Sheffé mostrou que as diferenças foram significativas 

entre os docentes da Região Sul (RSul) e os docentes da Região Norte (RNorte) (p=,030). 

Estes resultados permitem-nos considerar que os docentes que leccionam na Região Sul 

revelam maior consciência relativa ao seu corpo, no sentido do reconhecimento das suas 

necessidades, cuidados e aceitação de uma crítica negativa, do que os docentes da Região 

Norte. 

Relativamente à Linguagem corporal (F3), os docentes que desenvolvem a sua 

actividade profissional na Região Norte (RNorte) apresentam médias mais elevadas do que 

os educadores e professores que leccionam na Região Centro (RCentro). Os cálculos post 

hoc com o teste de Sheffé mostraram que os docentes da Região Norte (RNorte) obtiveram 

médias superiores aos docentes da Região Centro (RCentro) (p=,026).  A tendência revela 

que os docentes que desenvolvem a sua actividade na Região Norte atribuem maior valor à 

influência da linguagem corporal como complemento no processo ensino-aprendizagem, 

na relação pedagógica e na comunicação dos conteúdos programáticos do que os docentes 

que leccionam na Região Centro.  

No que concerne aos Estilos e comportamentos comunicacionais na sala de aula 

(F4), os docentes que desenvolvem a sua actividade profissional na Região Norte (RNorte) 

apresentam médias mais altas do que os educadores e professores que leccionam na Região 

Sul (RSul). O teste de Sheffé mostrou que as diferenças foram significativas entre os 

docentes da Região Norte (RNorte) e os docentes da Região Sul (RSul) (p=,000), da 

Região Centro (RCentro) (p=,005) e da Região de Lisboa (RLisboa) (p=,000). Pelos 

resultados podemos considerar que os educadores e professores da Região Norte se revêem 

mais nos comportamentos do estilo passivo do que os educadores e professores que 

leccionam nas restantes regiões geográficas do país. 

Analisadas as médias observamos que apesar de valorizarem a satisfação com a 

imagem corporal nas suas relações interpessoais e no seu desempenho profissional e 

atribuírem maior valor à linguagem corporal como complemento no processo ensino-

aprendizagem, os docentes que leccionam na Região Norte pontuam baixo na auto-

percepção do corpo e revêem-se mais nos estilos e comportamentos comunicacionais do 
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estilo passivo na sala de aula. Esta tendência poderá estar relacionada com à atitude de 

cada indivíduo face ao seu corpo que não obedece, culturalmente, a um modelo único.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Quadro 19 
Correlações entre o questionário do Corpo, Imagem Corporal e Actividade Docente e 

a escala de Auto-eficácia docente 
 

CICAD F1 F2  
Escalas r p r p r p 

Auto-
eficácia 

-,100 ,008 -,129 .001 ,023 ,541 

 

F3 F4  
Escalas r p r p 

Auto-
eficácia 

,032 ,401 -,123 .001 
 

 

Apesar de surgirem correlações significativas, tal deve-se ao facto do elevado 

tamanho da amostra, já que a sua magnitude não se revela substantiva. Assim, podemos 

concluir que a Auto-Eficácia Docente não se relaciona, nas dimensões avaliadas, com o 

Corpo e com a Imagem Corporal na Actividade Docente (Quadro 19).   
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Quadro 20 
 

Correlações entre o questionário do Corpo, Imagem Corporal e Actividade Docente e 
as variáveis que constituem indicadores do Índice de Capacidade para o Trabalho 

 
 

CICAD F1 F2  
Escalas r p r p r p 

ICT geral 
ICT1 
ICT2 
ICT3 
ICT4 
ICT5 
ICT6 
ICT7 

-,111 
-,062 
-,038 
,083 
-,107 
-,031 
-,083 
-,108 

,003 
,101 
-,318 
,028 
,004 
,418 
,029 
,004 

-,140 
-,089 
-,054 
,088 
-,133 
-,034 
-,109 
-,121 

,000 
,018 
,159 
,020 
,000 
,364 
,004 
,001 

-,083 
,032 
-,067 
,095 
-,033 
,036 
-,021 
-,062 

,030 
,399 
,077 
,013 
,389 
,338 
,580 
,100 

 

F3 F4  
Escalas r p r p 

ICT geral 
ICT1 
ICT2 
ICT3 
ICT4 
ICT5 
ICT6 
ICT7 

-,008 
,010 
,062 
,047 
-,084 
-,040 
,022 
,013 

,838 
,782 
,101 
,214 
,025 
,285 
,565 
,739 

-,052 
-,036 
-,038 
,011 
-,051 
-,032 
-,072 
-,091 

,172 
,335 
,319 
,769 
,178 
,397 
,057 
,015 

 

Tal como no quadro anterior as correlações significativas são de baixa magnitude, 

inferiores a .15, de onde concluímos não se verificar relação entre a Capacidade para o 

Trabalho e o Corpo e a Imagem Corporal na Actividade Docente (Quadro 20).   
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5.1.2. SATISFAÇÃO COM O CORPO 

Por acharmos pertinente para a temática em estudo, dada a relevância do seu 

conteúdo, apesar do item 1.6 não saturar nas sub-escalas do questionário do Corpo, 

Imagem Corporal e Actividade Docente, entendemos analisá-lo separadamente.  

 
 
 

Quadro 21 
 

Médias e desvios-padrão da Satisfação com o Corpo 
 

Item Média DP 

1.6. Estou satisfeito(a) com o meu corpo 3,433 1,098 

 
No quadro 21 são apresentadas as médias e desvios-padrão obtidos no item 1.6 

Estou satisfeito(a) com o meu corpo. Em média os sujeitos da amostra apresentam alguma 

satisfação com o seu corpo. Para clarificar este resultado podemos observar, no Gráfico 3, 

a percentagem de respostas por opção no item Estou satisfeito(a) com o meu corpo: 99 

docentes (14,1%) Concorda Totalmente, 299 (42,5%) Concorda, 159 (22,7%) Não 

Discorda nem Concorda, 100 (14,2%) Discorda e 46 docentes (6,5%) Discorda 

Totalmente. Estes resultados permitem-nos concluir que 56,6% da amostra está satisfeita 

com o seu corpo.  
 

14%

42%23%

14%
7%

Concorda totalmente Concorda

Não Discorda nem Concorda Discorda

Discorda Totalmente
 

Gráfico 3 
 

Satisfação com o Corpo para a amostra 
 

 



Resultados 

233 

 

Quadro 22 
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA da Satisfação com o Corpo segundo o género 
 

Item Género Média DP F p 

1.6. Estou satisfeito(a) com o meu corpo Masculino 

Feminino 

3,500 

3,417 

1,028 

1,115 

2,016 ,426 

 

Como podemos observar no quadro 22 não há diferenças significativas de género 

no item 1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 23  
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA da Satisfação com o Corpo segundo o tempo de 
serviço 

 
Escala Tempo de Serviço Média DP F p 

1.6. Estou satisfeito(a) com o meu corpo <2 Anos 

2-5 Anos 

6-10 Anos 

11-20 Anos 

≥21 Anos 

3,339 

3,712 

3,464 

3,446 

3,272 

1,225 

,911 

1,058 

1,056 

1,185 

2,561 ,037 

 

No quadro 23 podemos observar a existência de diferenças significativas entre as 

classes de tempo de serviço na satisfação com o corpo. Da análise da estatística descritiva 

verificamos que os docentes entre 2 a 5 anos de tempo de serviço apresentam médias mais 

elevadas e os docentes com mais de 21 anos médias mais baixas. Apesar do resultado da 

ANOVA ser significativo o teste de Sheffé não conseguiu identificar as diferenças entre 

pares (p=,055). A tendência é para que os docentes entre 2 a 5 anos de tempo de serviço 

revelem maior satisfação com o seu corpo e que os menos satisfeitos tendem a ser os 

docentes com mais de 21 anos de tempo de serviço.  
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Quadro 24 
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA da Satisfação com o Corpo segundo o nível de 
ensino 

 
Item Nível de Ensino  Média DP F p 

1.6. Estou satisfeito(a) com o meu corpo Pré-escolar 

1ºCiclo E. Básico 

2º Ciclo E. Básico 

3º Ciclo E. Básico 

Ens. Secundário 

Ens. Superior 

3,472 

3,392 

3,552 

3,544 

3,352 

3,445 

1,155 

1,133 

1,112 

,937 

1,125 

1,024 

,596 ,703 

Não há diferenças significativas na variável nível de ensino na satisfação com o 

corpo (Quadro 24).  

 

Quadro 25 
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA da Satisfação com o Corpo segundo a situação 
profissional  

 
Item  Situação 

Profissional 

Média DP F p 

1.6. Estou satisfeito(a) com o meu corpo Contratado 

Vinculado 

Efectivo 

3,453 

3,535 

3,360 

1,128 

1,096 

1,082 

1,676 ,188 

Não há diferenças significativas na variável situação profissional na satisfação com 

o corpo (Quadro 25).  

 

Quadro 26 
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA da Satisfação com o Corpo segundo as 
habilitações académicas   

 
Item Habilitações 

Literárias  

Média DP F p 

1.6. Estou satisfeito(a) com o meu 

corpo 

Bacharelato 

Licenciatura 

Pós-graduação 

Mestrado/Doutoramento 

3,398 

3,451 

3,431 

3,459 

1,128 

1,092 

1,027 

1,104 

,083 ,969 

Não há diferenças significativas na variável habilitações académicas na satisfação 

com o corpo (Quadro 26).  
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Quadro 27 
 

Médias e desvios-padrão e Anova da Satisfação com o Corpo segundo as regiões 
geográficas 

 
Escala Regiões 

Geográficas  

Média DP F p 

1.6. Estou satisfeito(a) com o meu corpo RNorte 

RCentro 

RLisboa 

RSul 

3,426 

3,219 

3,611 

3,583 

1,150 

1,171 

,937 

1,039 

6,130 ,000 

 

Há diferenças significativas entre as regiões geográficas e a satisfação com o 

corpo, sendo os docentes que leccionam na Região de Lisboa (RLisboa) que apresentam 

médias mais elevadas e os docentes que desenvolvem a sua actividade na Região Centro 

(RCentro) médias mais baixas. Os cálculos post hoc com o teste de Sheffé mostraram que 

os educadores e professores da Região de Lisboa (RLisboa) obtiveram médias superiores 

aos docentes da Região Centro (RCentro) (p=,011).  A diferença é também significativa 

entre os docentes da Região Sul (RSul) e os da Região Centro (RCentro) (p=,003).  Assim, 

podemos considerar que os educadores e professores da Região de Lisboa e da Região Sul 

tendem a revelar mais satisfação corporal do que os docentes que leccionam na Região 

Centro (Quadro 27).  

 

 

A Satisfação com o Corpo obteve uma correlação de -,016 (p=,67) com a Auto-

Eficácia Docente e de ,065 (p=,09) com o Índice de Capacidade para o Trabalho. Por 

serem de baixa magnitude, inferiores a ,15, concluímos não se verificar uma correlação 

relevante entre a Satisfação com o Corpo e a Auto-Eficácia Docente e o Índice de 

Capacidade para o Trabalho.   

Nos factores do CICAD a Satisfação com o Corpo obteve uma correlação de ,018 

(p=,63) com a Imagem Corporal, de ,022 (p=,55) com a Auto-percepção do Corpo, de ,105 

(p=,00) com a Linguagem Corporal e de ,037 (p=,33) com os Estilos e Comportamentos 

Comunicacionais na Sala de Aula. As correlações significativas são de baixa magnitude, 

inferiores a ,15 de onde concluímos não se verificar uma relação relevante entre a 

Satisfação com o Corpo e os factores do CICAD.  
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5.1.3. MOTIVAÇÕES NA ESCOLHA DA PROFISSÃO DOCENTE 

 
Atendendo ao valor explicativo do conteúdo dos itens optámos por analisá-los 

individualmente.   

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 28 
 

Médias e desvios-padrão dos itens do questionário Motivações na Escolha da 
Profissão Docente  

 
Escala Média DP 

7.1. Sentir-me vocacionado para a profissão docente 

7.2. A inexistência de outras alternativas profissionais  

7.3. Gostar de comunicar os conhecimentos que possuo 

7.4. O desejo de contribuir para o desenvolvimento dos alunos 

7.5. Não poder optar por outra profissão devido a outros factores 

4,145 

4,140 

3,452 

3,815 

4,045  

,774 

,763 

,972 

,863 

,759  

 
 

No quadro 28 são apresentadas as médias e desvios-padrão obtidos nos itens do 

questionário sobre as Motivações na Escolha da Profissão Docente.  

Os sujeitos da amostra apresentam médias mais altas no item 7.1. Sentir-me 

vocacionado para a profissão docente e mais baixas no item 7.3. Gostar de comunicar os 

conhecimentos que possuo. Estes resultados levam-nos a concluir que os sujeitos do nosso 

estudo, em média, escolheram a profissão por se sentirem vocacionados. No entanto, o 

“gosto de comunicar os conhecimentos que possui” e “o desejo de contribuir para o 

desenvolvimento dos alunos” são remetidos para um segundo plano quando comparados 

com os itens “inexistência de outras alternativas profissionais” ou o “não poder optar por 

outra profissão devido a outros factores”. Ou seja, apesar dos docentes afirmarem, em 

geral, terem escolhido o ensino por vocação, factores externos a este surgem com um peso 

relevante. 
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Quadro 29 
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA do questionário Motivações na Escolha da 
Profissão Docente segundo o género 

 
Escala Género Média DP F p 

7.1. Sentir-me vocacionado para a profissão 
docente  

Masculino 

Feminino 

4,114 

4,152 

,778 

,774 

1,335 

  

,599 

7.2. A inexistência de outras alternativas 
profissionais  

Masculino 

Feminino 

4,100 

4,151 

,833 

,745 

,207 

  

,480 

7.3. Gostar de comunicar os conhecimentos que 
possuo 

Masculino 

Feminino 

3,278 

3,495 

1,025 

,955 

,733 

  

,018 

7.4. O desejo de contribuir para o 

desenvolvimento dos alunos 

Masculino 

Feminino 

3,671 

3,850 

,909 

,849 

3,298 

  

,028 

7.5. Não poder optar por outra profissão devido 

a outros factores 

Masculino 

Feminino 

3,971 

4,063 

,767 

,756 

,403 ,197 

 

Há diferenças significativas de género nos itens 7.3. Gostar de comunicar os 

conhecimentos que possuo e 7.4. O desejo de contribuir para o desenvolvimento dos 

alunos, sendo as Mulheres que apresentam médias mais elevadas (Quadro 29).  

Podemos concluir que as docentes da nossa amostra revelam que foi o “gosto em 

comunicar os seus conhecimentos” e “o desejo de contribuir para o desenvolvimento dos 

alunos” que as motivou na escolha da profissão docente.     

Não há diferenças significativas entre o género nos itens 7.1, 7.2 e 7.5. 
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Quadro 30 
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA do questionário Motivações na Escolha da 
Profissão Docente segundo o tempo de serviço 

 
Escala Tempo de 

Serviço 

Média DP F p 

7.1. Sentir-me vocacionado para a profissão 
docente 

<2 Anos 

2-5 Anos 

6-10 Anos 

11-20 Anos 

≥21 Anos 

4,087 

4,021 

4,174 

4,196 

4,163 

,829 

,702 

,713 

,818 

,776 

1,040 

  

  

 

,386 

 

  

 

7.2. A inexistência de outras alternativas 
profissionais  

<2 Anos 

2-5 Anos 

6-10 Anos 

11-20 Anos 

≥21 Anos 

4,184 

4,010 

4,167 

4,093 

4,231 

,737 

,630 

,728 

,863 

,740 

1,536 

  

  

 

,190 

 

  

 

7.3. Gostar de comunicar os conhecimentos que 
possuo 

<2 Anos 

2-5 Anos 

6-10 Anos 

11-20 Anos 

≥21 Anos 

3,660 

3,425 

3,283 

3,421 

3,544 

,955 

,955 

1,004 

1,011 

,877 

2,763 

  

  

 

,027 

  

  

 

7.4. O desejo de contribuir para o 

desenvolvimento dos alunos 

<2 Anos 

2-5 Anos 

6-10 Anos 

11-20 Anos 

≥21 Anos 

4,000 

3,638 

3,748 

3,818 

3,863 

,754 

,865 

,901 

,883 

,849 

2,535 

  

  

 

,039 

 

7.5. Não poder optar por outra profissão devido 

a outros factores 

<2 Anos 

2-5 Anos 

6-10 Anos 

11-20 Anos 

≥21 Anos 

4,106 

4,010 

3,974 

4,029 

4,122 

,712 

,740 

,764 

,805 

,729 

,960 ,429 

 

Há diferenças significativas entre o tempo de serviço nos itens 7.3 e 7.4 (Quadro 

30). 

No item 7.3. Gostar de comunicar os conhecimentos que possuo, os docentes com 

menos 2 anos de tempo de serviço apresentam médias mais elevadas comparativamente 

com os docentes entre 6 a 10 anos de tempo de serviço. O “Gosto de comunicar os seus 
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conhecimentos” não tem uma relação linear com o tempo de serviço. A média começa por 

ser alta nos docentes com menos 2 anos de tempo de serviço, começando depois a descer, 

sendo mais baixa nos docentes entre 6 a 10 anos de tempo de serviço, voltando em seguida 

a subir. Apesar do resultado da ANOVA ser significativo o teste de Sheffé não conseguiu 

identificar as diferenças entre pares (p=,054).  

No item 7.4. O desejo de contribuir para o desenvolvimento dos alunos, os 

professores e educadores com menos de 2 anos de tempo de serviço apresentam médias 

mais elevadas comparativamente com os docentes de 2 a 5 anos de tempo de serviço.  

Estes resultados evidenciam a tendência que, tanto num como noutro item, sejam os 

docentes com menos 2 anos de tempo de serviço a terem escolhido a profissão docente por 

“gostar de comunicar os seus conhecimentos” e pelo “desejo de contribuir para o 

desenvolvimento dos alunos”. Neste item a tendência é idêntica mas, a média mais baixa, 

surge cedo, entre os 2 a 5 anos de tempo de serviço. Apesar do resultado da ANOVA ser 

significativo o teste de Sheffé não conseguiu identificar as diferenças entre pares (p=,071).  
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Quadro 31 
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA do questionário Motivações na Escolha da 
Profissão Docente segundo o nível de ensino 

Escala Nível de Ensino Média DP F p 

7.1. Sentir-me vocacionado para a 
profissão docente 

Pré-escolar 

1ºCiclo E. Básico 

2º Ciclo E. Básico 

3º Ciclo E. Básico 

Ens. Secundário 

Ens. Superior 

4,090 

4,069 

4,250 

4,058 

4,210 

4,178 

,796 

,853 

,544 

,826 

,775 

,726 

1,165 

  

  

 

,325 

  

  

 

7.2. A inexistência de outras alternativas 
profissionais  

Pré-escolar 

1ºCiclo E. Básico 

2º Ciclo E. Básico 

3º Ciclo E. Básico 

Ens. Secundário 

Ens. Superior 

4,090 

4,189 

4,157 

4,191 

4,173 

4,009 

,851 

,758 

,674 

,674 

,731 

,842 

,956 

  

  

 

,444 

  

  

 

7.3. Gostar de comunicar os 
conhecimentos que possuo 

Pré-escolar 

1ºCiclo E. Básico 

2º Ciclo E. Básico 

3º Ciclo E. Básico 

Ens. Secundário 

Ens. Superior 

3,563 

3,569 

3,355 

3,308 

3,415 

3,386 

,943 

,926 

,962 

,934 

,992 

1,058 

1,345 

  

  

 

,243 

  

  

 

7.4. O desejo de contribuir para o 

desenvolvimento dos alunos 

Pré-escolar 

1ºCiclo E. Básico 

2º Ciclo E. Básico 

3º Ciclo E. Básico 

Ens. Secundário 

Ens. Superior 

3,890 

3,854 

3,776 

3,573 

3,857 

3,782 

,746 

,850 

,917 

,834 

,858 

,975 

1,456 

  

  

 

,202 

  

  

 

7.5. Não poder optar por outra profissão 

devido a outros factores 

Pré-escolar 

1ºCiclo E. Básico 

2º Ciclo E. Básico 

3º Ciclo E. Básico 

Ens. Secundário 

Ens. Superior 

3,972 

4,012 

4,052 

4,073 

4,084 

4,079 

,850 

,748 

,746 

,630 

,778 

,730 

,418 ,836 

 

Não há diferenças significativas nos itens em função da categoria nível de ensino 

(Quadro 31). Estes resultados permitem-nos supor que as motivações que levaram os 

docentes para o ensino não são diferentes para os diversos níveis de ensino.   
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Quadro 32 
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA do questionário Motivações na Escolha da 
Profissão Docente segundo a situação profissional  

 

Escala Situação 

Profissional 

Média DP F p 

7.1. Sentir-me vocacionado para a profissão 
docente 

Contratado 

Vinculado 

Efectivo 

4,118 

4,114 

4,177 

,727 

,863 

,737 

,543 ,581 

7.2. A inexistência de outras alternativas 
profissionais  

Contratado 

Vinculado 

Efectivo 

4,167 

4,153 

4,120 

,663 

,763 

,808 

,249 ,780 

7.3. Gostar de comunicar os conhecimentos 
que possuo 

Contratado 

Vinculado 

Efectivo 

3,238 

3,454 

3,531 

,975 

,994 

,948 

2,569 ,053 

7.4. O desejo de contribuir para o 

desenvolvimento dos alunos 

Contratado 

Vinculado 

Efectivo 

3,689 

3,832 

3,864 

,923 

,869 

,826 

2,307 ,100 

7.5. Não poder optar por outra profissão 

devido a outros factores 

Contratado 

Vinculado 

Efectivo 

4,031 

4,062 

4,042 

,745 

,766 

,763 

,083 ,920 

 

Não há diferenças significativas nos itens em função da categoria situação 

profissional (Quadro 32). A tendência revela que as motivações que levaram os docentes 

para o ensino não são diferentes para as diferentes situações profissionais.   
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Quadro 33 
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA do questionário Motivações na Escolha da 
Profissão Docente segundo as habilitações académicas 

 
 

Escala Habilitações académicas  Média DP F p 

7.1. Sentir-me vocacionado para a 
profissão docente 

Bacharelato 

Licenciatura 

Pós-graduação 

Mestrado/Doutoramento 

4,138 

4,159 

4,069 

4,082 

,832 

,751 

,855 

,759 

,369 ,776

7.2. A inexistência de outras 
alternativas profissionais  

Bacharelato 

Licenciatura 

Pós-graduação 

Mestrado/Doutoramento 

4,187 

4,159 

3,844 

4,185 

,728 

,742 

,894 

,803 

3, 257 ,021

7.3. Gostar de comunicar os 
conhecimentos que possuo 

Bacharelato 

Licenciatura 

Pós-graduação 

Mestrado/Doutoramento 

3,577 

3,458 

3,275 

3,295 

,932 

,939 

1,151 

1,100 

1,848 ,137

7.4. O desejo de contribuir para o 

desenvolvimento dos alunos 

Bacharelato 

Licenciatura 

Pós-graduação 

Mestrado/Doutoramento 

3,878 

3,825 

3,724 

3,623 

,945 

,809 

,932 

1,019 

1,441 ,230

7.5. Não poder optar por outra 

profissão devido a outros factores 

Bacharelato 

Licenciatura 

Pós-graduação 

Mestrado/Doutoramento 

3,991 

4,061 

3,965 

4,049 

,773 

,762 

,724 

,762 

,477 ,698

 

Exceptuando o item 7.2 não há diferenças significativas em função da categoria 

habilitações académicas.  

No item 7.2 A inexistência de outras alternativas profissionais, os docentes com 

Bacharelato apresentam médias mais altas e os docentes com Pós-graduação médias mais 

baixas. Os cálculos post hoc com o teste de Sheffé mostraram que os educadores e 

professores com Bacharelato obtiveram médias superiores aos docentes com Pós-

graduação (p=,047). A diferença é também significativa entre os docentes com 

Licenciatura e os docentes com Pós-Graduação (p=,033). Perante os resultados podemos 

considerar que a “inexistência de outras alternativas profissionais” foram um motivo de 

maior peso, na escolha da profissão, para os docentes com Bacharelato do que para os 

docentes com outras habilitações (Quadro 33).  
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Quadro 34 
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA do questionário Motivações na Escolha da 
Profissão Docente segundo as regiões geográficas 

 
Escala Regiões 

Geográficas 

Média DP F p 

7.1. Sentir-me vocacionado para a 
profissão docente 

RNorte 

RCentro 

RLisboa 

RSul 

4,117 

4,152 

4,127 

4,154 

,906 

,750 

,769 

,768 

,070 

  

  

 

,976 

  

  

 

7.2. A inexistência de outras alternativas 
profissionais  

RNorte 

RCentro 

RLisboa 

RSul 

4,205 

3,985 

4,222 

4,254 

,723 

,855 

,668 

,683 

6,274 

  

  

 

,000 

  

  

 

7.3. Gostar de comunicar os 
conhecimentos que possuo 

RNorte 

RCentro 

RLisboa 

RSul 

3,823 

3,390 

3,293 

3,500 

,945 

1,007 

1,004 

,896 

5,062 ,002 

  

  

 

7.4. O desejo de contribuir para o 

desenvolvimento dos alunos 

RNorte 

RCentro 

RLisboa 

RSul 

4,088 

3,791 

3,722 

3,812 

,706 

,877 

,908 

,854 

2,839 ,037 

  

  

 

7.5. Não poder optar por outra profissão 

devido a outros factores 

RNorte 

RCentro 

RLisboa 

RSul 

4,088 

3,992 

4,023 

4,104 

,640 

,801 

,843 

,691 

1,020 ,383 

 

Há diferenças significativas em função da categoria regiões geográficas nos itens 

7.2, 7.3 e 7.4.  

No item 7.2. A inexistência de outras alternativas profissionais, os docentes que 

leccionam na Região Sul (RSul) apresentam médias mais elevadas e os docentes da Região 

do Centro (RCentro) médias mais baixas. Os cálculos post hoc com o teste de Sheffé 

mostraram que os educadores e professores da Região Sul (RSul) obtiveram médias 

superiores aos docentes da Região Centro (RCentro) (p=,001).  A diferença é também 

significativa entre os docentes da Região de Lisboa (RLisboa) e da Região Centro 

(RCentro) (p=,038).  Assim, podemos considerar que os educadores e professores da 
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Região Sul e da Região de Lisboa escolheram a profissão docente pela “inexistência de 

outras alternativas profissionais” comparativamente com os docentes da Região Centro. 

No item 7.3. Gostar de comunicar os conhecimentos que possuo, os docentes que 

leccionam na Região Norte (RNorte) apresentam médias mais elevadas e os docentes da 

Região de Lisboa (RLisboa) médias mais baixas. Os cálculos post hoc com o teste de 

Sheffé mostraram que os docentes da Região Norte (RNorte) obtiveram médias superiores 

aos docentes da Região de Lisboa (RLisboa) (p=,004).  A diferença é também significativa 

entre os docentes da Região Norte (RNorte) e os da Região Centro (RCentro) (p=,012).  

Estes resultados revelam que, tendencialmente, os educadores e professores da Região 

Norte valorizaram na escolha da profissão “o gosto de comunicar os seus conhecimentos” 

comparativamente com os docentes da Região de Lisboa e da Região Centro.    

No item 7.4. O desejo de contribuir para o desenvolvimento dos alunos, os 

docentes que leccionam na Região Norte (RNorte) apresentam médias mais elevadas e os 

docentes da Região de Lisboa (RLisboa) médias mais baixas. O teste de Sheffé mostrou 

que os educadores e professores da Região Norte (RNorte) obtiveram médias superiores 

aos docentes da Região de Lisboa (RLisboa) (p=,047). Podemos considerar que os 

docentes da Região Norte atribuíram maior valor na escolha da profissão docente ao 

“desejo de contribuir para o desenvolvimento dos alunos” comparativamente com os 

docentes da Região de Lisboa (Quadro 34).  
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5.1.4. CAUSAS DO SUCESSO PROFISSIONAL 

 

Atendendo ao valor explicativo do conteúdo dos itens optámos por analisá-los 

individualmente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 35 

Médias e desvios-padrão dos itens do questionário Causas do Sucesso Profissional 

 
Item Média D.P 
8.1. As minhas características pessoais a nível pedagógico 
8.2. A minha competência profissional   
8.3. O bem-estar resultante da minha imagem corporal  
8.4. A utilização da linguagem corporal como complemento da acção 
educativa  
8.5. As minhas características pessoais em situações de relacionamento 
interpessoal 

3,711 
4,012 
4,213 

 
3,941 

 
3,943 

,929 
,824 
,670 

 
,794 

 
,935 

 
No quadro 35 são apresentadas as médias e desvios-padrão obtidos nos itens do 

questionário sobre as Causas do Sucesso Profissional.  

Os sujeitos da amostra apresentam médias mais altas no item 8.3. O bem-estar 

resultante da minha imagem corporal e mais baixas no item 8.1. As minhas características 

pessoais a nível pedagógico. Estes resultados permitem-nos pensar que os sujeitos do 

nosso estudo consideram que no seu sucesso profissional o “bem-estar resultante da sua 

imagem corporal” tem um peso mais importante em comparação com “as suas 

características pessoais a nível pedagógico”. De realçar que, apesar de inferior, o 8.1. As 

minhas características pessoais a nível pedagógico apresenta uma média também elevada 

de 3,7 ou seja, a nível do Concordo, pelo concluímos que todos os aspectos apontados, são 

avaliados, pelos docentes da amostra, como importantes para o seu sucesso profissional.   
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Quadro 36 
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA do questionário Causas do Sucesso Profissional 
segundo o género 

 
Escala Género Média DP F p 

8.1. As minhas características 
pessoais a nível pedagógico 

Masculino 
Feminino 

3,585 
3,742 

1,024 
,902 

5,822 
 

,074 

8.2. A minha competência 
profissional 

 

Masculino 
Feminino 

3,835 
4,056 

,894 
,800 

5,151 
 

,004 

8.3. O bem-estar resultante da minha 
imagem corporal 

 

Masculino 
Feminino 

4,135 
4,232 

,670 
,670 

1,775 
 

,126 

8.4. A utilização da linguagem 
corporal como complemento da 
acção educativa 

Masculino 
Feminino 

3,785 
3,980 

,747 
,801 

,682 
 

,009 

8.5. As minhas características 
pessoais em situações de 
relacionamento interpessoal 

Masculino 
Feminino 

3,842 
3,968 

1,012 
,913 

1,736 ,156 

 

Como podemos observar no quadro 36, não há diferenças significativas de género 

nos itens 8.1, 8.3 e 8.5.  

O mesmo não acontece nos itens 8.2. A minha competência profissional e 8.4. A 

utilização da linguagem corporal como complemento da acção educativa, sendo as 

Mulheres que apresentam médias mais elevadas. Os resultados permitem-nos considerar 

que as Mulheres atribuem maior valor, como causas do seu sucesso profissional, à “sua 

competência profissional” e à “utilização da linguagem corporal como complemento da 

acção educativa” do que os Homens.  
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Quadro 37 
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA do questionário Causas do Sucesso Profissional 
segundo o tempo de serviço 

 
Escala Tempo de 

Serviço 

Média DP F p 

8.1. As minhas características pessoais a nível 
pedagógico 
 

<2 Anos 

2-5 Anos 

6-10 Anos 

11-20 Anos 

≥21 Anos 

3,786 

3,606 

3,580 

3,735 

3,829 

,903 

,930 

,931 

,986 

,847 

1,875 

  

  

 

,113 

  

  

 

8.2. A minha competência profissional   
 

<2 Anos 

2-5 Anos 

6-10 Anos 

11-20 Anos 

≥21 Anos 

4,126 

3,808 

3,954 

4,034 

4,095 

,695 

,919 

,816 

,878 

,752 

2,548 

  

  

 

,038 

  

  

 

8.3. O bem-estar resultante da minha imagem 
corporal  
 

<2 Anos 

2-5 Anos 

6-10 Anos 

11-20 Anos 

≥21 Anos 

4,301 

4,117 

4,154 

4,230 

4,251 

,607 

,701 

,685 

,702 

,628 

1,374 

  

  

 

,241 

  

  

 

8.4. A utilização da linguagem corporal como 
complemento da acção educativa  
 

<2 Anos 

2-5 Anos 

6-10 Anos 

11-20 Anos 

≥21 Anos 

3,990 

3,691 

3,916 

4,029 

3,972 

,785 

,842 

,805 

,755 

,784 

3,188 

  

  

 

,013 

  

  

 

8.5. As minhas características pessoais em 
situações de relacionamento interpessoal 

<2 Anos 

2-5 Anos 

6-10 Anos 

11-20 Anos 

≥21 Anos 

4,174 

3,723 

3,903 

3,921 

3,993 

,772 

,977 

,978 

,989 

,856 

3,118 ,015 

 

Como podemos observar no quadro 37 não há diferenças significativas entre o 

tempo de serviço nos itens 8.1. As minhas características pessoais a nível pedagógico e 

8.3. O bem-estar resultante da minha imagem corporal. O mesmo não acontece nos itens 

8.2, 8.4. e 8.5. 

Nos itens 8.2. A minha competência profissional e 8.5. As minhas características 

pessoais em situações de relacionamento interpessoal são os docentes com menos de 2 
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anos de tempo de serviço que apresentam médias mais elevadas comparativamente com os 

docentes entre 2 a 5 anos de tempo de serviço. No item 8. 2., apesar do resultado da 

ANOVA ser significativo, o teste de Sheffé não conseguiu identificar as diferenças entre 

pares (p=,058). No item 8.5., os cálculos post hoc com o teste de Sheffé mostraram que os 

educadores e professores com menos de 2 anos de tempo de serviço obtiveram médias 

superiores aos docentes cujo tempo de serviço se situa de 2 a 5 anos (p=,021). Podemos 

considerar que os docentes com menos 2 anos de tempo de serviço fazem maior atribuição, 

como causas do seu sucesso profissional, à sua “competência profissional” e às suas 

“características pessoais em situações de relacionamento interpessoal” comparativamente 

com os seus colegas de 2 a 5 anos de tempo de serviço.   

No item 8.4. A utilização da linguagem corporal como complemento da acção 

educativa os docentes com tempo de serviço entre 11 a 20 anos apresentam médias mais 

elevadas comparativamente com os docentes de 2 a 5 anos. Os cálculos post hoc com o 

teste de Sheffé mostraram que os educadores e professores cujo tempo de serviço se situa 

entre 11 a 20 anos obtiveram médias superiores aos docentes entre 2 a 5 anos de tempo de 

serviço (p=,020). A tendência é que os docentes entre 11 a 20 anos de tempo de serviço 

valorizem mais, como causas do seu sucesso profissional, a “utilização da linguagem 

corporal como complemento da acção educativa”, comparativamente com os docentes 

entre 2 a 5 anos de tempo de serviço.     

Por outro lado, não há diferenças significativas em função do tempo de serviço nos 

restantes itens, designadamente nos itens 8.1 e 8.3. 
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Quadro 38 
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA do questionário Causas do Sucesso Profissional 
segundo o nível de ensino 

 
Escala Nível de Ensino Média DP F p 

8.1. As minhas características pessoais a nível 
pedagógico 
 

Pré-escolar 

1ºCiclo E. Básico 

2º Ciclo E. Básico 

3º Ciclo E. Básico 

Ens. Secundário 

Ens. Superior 

3,763 

3,892 

3,776 

3,426 

3,673 

3,584 

,741 

,786 

,946 

,903 

1,043 

1,041 

3,108 

  

  

  

,009 

  

  

 

8.2. A minha competência profissional   
 

Pré-escolar 

1ºCiclo E. Básico 

2º Ciclo E. Básico 

3º Ciclo E. Básico 

Ens. Secundário 

Ens. Superior 

4,172 

4,094 

4,013 

3,764 

4,042 

3,821 

,618 

,755 

,886 

,948 

,828 

,920 

3,572 

  

  

 

,003 

  

  

 

8.3. O bem-estar resultante da minha imagem 
corporal  
 

Pré-escolar 

1ºCiclo E. Básico 

2º Ciclo E. Básico 

3º Ciclo E. Básico 

Ens. Secundário 

Ens. Superior 

4,190 

4,272 

4,315 

4,191 

4,226 

4,059 

,613 

,683 

,677 

,579 

,717 

,660 

1,723 

  

  

 

,127 

  

  

 

8.4. A utilização da linguagem corporal como 
complemento da acção educativa  
 

Pré-escolar 

1ºCiclo E. Básico 

2º Ciclo E. Básico 

3º Ciclo E. Básico 

Ens. Secundário 

Ens. Superior 

3,845 

3,987 

4,065 

3,808 

3,984 

3,891 

,814 

,748 

,821 

,833 

,832 

,705 

1,374 

  

  

 

,232 

  

  

 

8.5. As minhas características pessoais em situações 
de relacionamento interpessoal 

Pré-escolar 

1ºCiclo E. Básico 

2º Ciclo E. Básico 

3º Ciclo E. Básico 

Ens. Secundário 

Ens. Superior 

3,827 

4,145 

3,881 

3,882 

3,952 

3,821 

,927 

,828 

1,032 

,954 

,910 

1,023 

2,308 

 

,043 

 

No quadro 38 podemos observar que há diferenças significativas em função do 

nível de ensino nos itens 8.1, 8.2 e 8.5. 
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No item 8.1. As minhas características pessoais a nível pedagógico, os docentes do 

1º Ciclo do Ensino Básico apresentam médias mais elevadas e os professores do 3º Ciclo 

do Ensino Básico médias mais baixas. Os cálculos post hoc com o teste de Sheffé 

mostraram que os professores do 1º Ciclo do Ensino Básico obtiveram médias superiores 

aos docentes do 3º Ciclo do Ensino Básico (p=,034). Podemos considerar que os 

professores do 1º Ciclo do Ensino Básico valorizam mais, como causas do seu sucesso 

profissional, as suas “características pessoais a nível pedagógico” do que os professores do 

3º Ciclo do Ensino Básico.  

No item 8.2. A minha competência profissional foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas entre os graus de ensino. O teste de Sheffé não conseguiu 

identificar as diferenças entre os níveis da variável (p=,064) mas, da observação das 

médias, verificamos que os Educadores de Infância revelam médias mais elevadas e os 

docentes do 3º Ciclo do Ensino Básico médias mais baixas.  

No item 8.5. As minhas características pessoais em situações de relacionamento 

interpessoal, os docentes do 1º Ciclo do Ensino Básico apresentam médias mais elevadas e 

os docentes do Ensino Superior médias mais baixas. Apesar da ANOVA revelar diferenças 

significativas entre os níveis da variável grau de ensino, também aqui os cálculos post hoc 

não foram significativos (p=,190). Da observação das médias, verificamos que os 

professores do 1º Ciclo do Ensino Básico apresentam médias mais elevadas e os docentes 

do Ensino Superior médias mais baixas.   
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Quadro 39 
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA do questionário Causas do Sucesso Profissional 
segundo a situação profissional  

 

Escala Situação Profissional Média DP F p 

8.1. As minhas características pessoais 
a nível pedagógico 
 

Contratado 

Vinculado 

Efectivo 

3,484 

3,727 

3,810 

,902 

1,022 

,862 

6,847 ,001 

8.2. A minha competência profissional  
 

Contratado 

Vinculado 

Efectivo 

3,888 

4,009 

4,075 

,806 

,919 

,762 

2,806 ,061 

8.3. O bem-estar resultante da minha 
imagem corporal  
 

Contratado 

Vinculado 

Efectivo 

4,118 

4,229 

4,249 

,674 

,710 

,640 

2,171 ,115 

8.4. A utilização da linguagem 
corporal como complemento da acção 
educativa  
 

Contratado 

Vinculado 

Efectivo 

3,732 

3,985 

4,015 

,842 

,805 

,746 

7,439 ,001 

8.5. As minhas características pessoais 

em situações de relacionamento 

interpessoal 

Contratado 

Vinculado 

Efectivo 

3,875 

3,971 

3,958 

,920 

,975 

,917 

,554 ,575 

 

Podemos observar, no quadro 39, que há diferenças significativas nos itens 8.1 e 

8.4, em função da situação profissional. 

Nos itens 8.1. As minhas características pessoais a nível pedagógico e 8.4. A 

utilização da linguagem corporal como complemento da acção educativa são os 

educadores e professores Efectivos que apresentam médias mais elevadas e os docentes 

Contratados médias mais baixas. No item 8.1. os cálculos post hoc com o teste de Sheffé 

mostraram que os educadores e professores Efectivos obtiveram médias superiores aos 

docentes Contratados (p=,020). Perante os resultados podemos considerar que os docentes 

Efectivos valorizam mais, como causas do seu sucesso profissional, as suas “características 

pessoais a nível pedagógico” comparativamente com os docentes Contratados. No item 

8.4. os cálculos post hoc com o teste de Sheffé mostraram que os educadores e professores 

Efectivos obtiveram médias superiores aos docentes Contratados (p=,008). Estes resultados 

permitem-nos considerar que os docentes Efectivos atribuem maior valor, como causas do 

seu sucesso profissional, à “utilização da linguagem corporal como complemento da acção 
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educativa” comparativamente com os docentes Contratados. Em suma, a situação 

profissional torna-se importante na forma como os docentes vêem o seu sucesso 

profissional. Provavelmente, a estabilidade profissional liberta os docentes de 

preocupações de segurança, levando-os a um maior envolvimento na profissão.  

 
 
 
 
 
 
 

Quadro 40 
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA do questionário Causas do Sucesso Profissional 
segundo as habilitações académicas 

 

Escala Habilitações académicas  Média DP F p 

8.1. As minhas características 
pessoais a nível pedagógico 
 

Bacharelato 

Licenciatura 

Pós-graduação 

Mestrado/ Doutoramento

3,796 

3,699 

3,862 

3,491 

,931 

,921 

,944 

,959 

2,018 ,110 

8.2. A minha competência 
profissional   
 

Bacharelato 

Licenciatura 

Pós-graduação 

Mestrado/ Doutoramento

4,065 

4,019 

4,000 

3,819 

,817 

,813 

,898 

,846 

1,290 ,277 

8.3. O bem-estar resultante da minha 
imagem corporal  
 

Bacharelato 

Licenciatura 

Pós-graduação 

Mestrado/Doutoramento 

4,187 

4,238 

4,120 

4,131 

,716 

,639 

,727 

,741 

,954 ,414 

8.4. A utilização da linguagem 
corporal como complemento da acção 
educativa  
 

Bacharelato 

Licenciatura 

Pós-graduação 

Mestrado/Doutoramento 

4,065 

3,909 

3,982 

3,836 

,776 

,811 

,760 

,711 

1,646 ,177 

8.5. As minhas características 

pessoais em situações de 

relacionamento interpessoal 

Bacharelato 

Licenciatura 

Pós-graduação 

Mestrado/Doutoramento 

4,081 

3,907 

4,000 

3,885 

,864 

,937 

,973 

1,018 

1,268 ,284 

 

Não há diferenças significativas nos itens em função da categoria habilitações 

académicas (Quadro 40).  
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Quadro 41 
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA do questionário Causas do Sucesso Profissional 
segundo as regiões geográficas 

 
Escala Regiões 

Geográficas

Média DP F p 

8.1. As minhas características pessoais a nível 
pedagógico 
 

RNorte 

RCentro 

RLisboa 

RSul 

3,867 

3,777 

3,603 

3,650 

,960 

,951 

,988 

,854 

2,014 

  

  

 

,111 

  

  

 

8.2. A minha competência profissional   
 

RNorte 

RCentro 

RLisboa 

RSul 

4,161 

4,066 

3,825 

4,008 

,907 

,788 

,912 

,776 

3,334 

  

  

 

,019 

  

  

 

8.3. O bem-estar resultante da minha imagem 
corporal  
 

RNorte 

RCentro 

RLisboa 

RSul 

4,397 

4,171 

4,134 

4,250 

,576 

,680 

,685 

,669 

2,893 

  

  

 

,035 

  

  

 

8.4. A utilização da linguagem corporal como 
complemento da acção educativa  
 

RNorte 

RCentro 

RLisboa 

 RSul 

4,102 

3,918 

3,841 

3,975 

,812 

,842 

,763 

,742 

1,832 

  

  

 

,140 

  

  

 

8.5. As minhas características pessoais em 
situações de relacionamento interpessoal 

RNorte 

RCentro 

RLisboa 

RSul 

4,088 

4,022 

3,881 

3,845 

1,003 

,846 

,960 

,987 

2,253 ,081 

 

Podemos verificar no quadro 41 que há diferenças significativas em função das 

regiões geográficas nos itens 8.2 e 8.3. 

Nos itens 8.2. A minha competência profissional e 8.3. O bem-estar resultante da 

minha imagem corporal os docentes que leccionam na Região Norte (RNorte) apresentam 

médias mais elevadas do que os docentes da Região de Lisboa (RLisboa). No item 8.2., o 

teste de Sheffé não conseguiu clarificar as diferenças entre os níveis da variável (p=,060). 

No item 8.3. o teste de Sheffé também não conseguiu identificar as diferenças entre os 

níveis da variável (p=,080). Da observação das médias podemos considerar que a 

“competência profissional” e o “bem-estar resultante da sua imagem corporal” tornam-se 

importantes na forma como os docentes da Região Norte vêem o seu sucesso profissional.   
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5.1.5. FORMAÇÃO DOCENTE E O BEM-ESTAR 

 
Dado o valor explicativo do conteúdo dos itens optámos por analisá-los 

individualmente.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 42 
 

Médias e desvios-padrão dos itens do questionário Formação Docente e o Bem-Estar  
 
 

Escala Média DP 

9.1. A formação docente deve aprofundar a importância do corpo no bem-
estar docente 
9.2. A formação docente deve incluir conteúdos sobre a importância da 
linguagem corporal na profissão docente 
9.3. O professor deve dominar estratégias que o ajudem a superar situações de 
mal-estar 
9.4. A formação docente deve desenvolver nos docentes competências de 
gestão de sintomas físicos ligados ao mal-estar docente 
9.5. O horário do professor deve incluir actividades físicas que promovam o 
seu bem-estar 
9.6. O horário do professor deve contemplar actividades de lazer que 
promovam o seu bem-estar  

 
3,904 

 
3,849 

 
4,246 

 
4,217 

 
4,069 

 
3,994  

 
,971 

 
1,169 

 
,654 

 
,881 

 
1,005 

 
,919  

 
 

No quadro 42 são apresentadas as médias e desvios-padrão obtidos no questionário 

sobre a Formação Docente e o Bem-Estar.  

Os sujeitos da amostra apresentam médias mais altas no item 9.3. O professor deve 

dominar estratégias que o ajudem a superar situações de mal-estar e mais baixas no item 

9.2. A formação docente deve incluir conteúdos sobre a importância da linguagem 

corporal na profissão docente.  

No entanto, em todos os itens, as médias estão próximas do 4 (Concordo) o que nos 

permite concluir que todos os conteúdos assumem, para os nossos docentes, uma 

importância relevante na Formação Docente. 
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Quadro 43 
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA do questionário Formação Docente e o Bem-Estar 
segundo o género 

 
Escala Género Média DP F p 

9.1. A formação docente deve aprofundar a 

importância do corpo no bem-estar docente 

Masculino 

Feminino 

3,878 

3,911 

1,069 

,946 

2,569 ,722 

9.2. A formação docente deve incluir conteúdos 

sobre a importância da linguagem corporal na 

profissão docente 

Masculino 

Feminino 

3,864 

3,845 

1,107 

1,185 

2,024 ,865 

9.3. O professor deve dominar estratégias que o 

ajudem a superar situações de mal-estar 

Masculino 

Feminino 

4,207 

4,255 

,640 

,657 

,926 ,432 

9.4. A formação docente deve desenvolver nos 

docentes competências de gestão de sintomas 

físicos ligados ao mal-estar docente 

Masculino 

Feminino 

4,121 

4,241 

,948 

,863 

,148 ,149 

9.5. O horário do professor deve incluir 

actividades físicas que promovam o seu bem-

estar 

Masculino 

Feminino 

3,985 

4,090 

1,045 

,994 

,154 ,270 

9.6. O horário do professor deve contemplar 

actividades de lazer que promovam o seu bem-

estar 

Masculino 

Feminino 

3,914 

4,014 

1,028 

,890 

3,303 ,250 

 

Como podemos observar no quadro 43, não há diferenças significativas nos itens 

em função do género. 
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Quadro 44 
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA do questionário Formação Docente e o Bem-Estar 
segundo o tempo de serviço 

 
Escala Tempo de Serviço Média DP F p 

9.1. A formação docente deve aprofundar a 
importância do corpo no bem-estar docente 
 

<2 Anos 

2-5 Anos 

6-10 Anos 

11-20 Anos 

≥21 Anos 

3,893 

3,648 

3,909 

3,926 

4,040 

,917 

1,033 

,982 

1,021 

,859 

2,399 ,049 

9.2. A formação docente deve incluir 
conteúdos sobre a importância da linguagem 
corporal na profissão docente 

<2 Anos 

2-5 Anos 

6-10 Anos 

11-20 Anos 

≥21 Anos 

3,932 

3,744 

3,941 

3,813 

3,809 

1,156 

1,154 

1,014 

1,303 

1,148 

,649 ,628 

9.3. O professor deve dominar estratégias que 
o ajudem a superar situações de mal-estar 
 

<2 Anos 

2-5 Anos 

6-10 Anos 

11-20 Anos 

≥21 Anos 

4,271 

4,148 

4,193 

4,289 

4,285 

,659 

,671 

,655 

,687 

,585 

1,166 ,325 

9.4. A formação docente deve desenvolver nos 
docentes competências de gestão de sintomas 
físicos ligados ao mal-estar docente 
 

<2 Anos 

2-5 Anos 

6-10 Anos 

11-20 Anos 

≥21 Anos 

4,368 

4,127 

4,245 

4,220 

4,136 

,740 

,918 

,750 

,918 

1,011 

1,359 ,247 

9.5. O horário do professor deve incluir 
actividades físicas que promovam o seu bem-
estar 
 

<2 Anos 

2-5 Anos 

6-10 Anos 

11-20 Anos 

≥21 Anos 

4,145 

3,883 

4,193 

4,019 

4,074 

,911 

1,066 

,806 

1,153 

,986 

1,679 ,153 

9.6. O horário do professor deve contemplar 
actividades de lazer que promovam o seu 
bem-estar 

<2 Anos 

2-5 Anos 

6-10 Anos 

11-20 Anos 

≥21 Anos 

4,174 

3,819 

3,929 

3,975 

4,074 

,746 

,927 

,994 

,959 

,868 

2,359 ,052 

 

Há diferenças em função da categoria tempo de serviço no item 9.1.   
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No item 9.1. A formação docente deve aprofundar a importância do corpo no bem-

estar docente, os docentes com mais de 21 anos de tempo de serviço apresentam médias 

mais elevadas e os docentes de 2 a 5 anos de tempo de serviço, médias mais baixas. Apesar 

do resultado da ANOVA ser significativo, o teste de Sheffé não conseguiu identificar as 

diferenças entre pares (p=,053). Se tivermos em conta que os docentes com mais de 21 

anos de tempo de serviço também se consideram menos satisfeitos com o seu corpo, estes 

resultados fazem sentido. Paralelamente, são os docentes com mais tempo de serviço que 

valorizam menos a aprendizagem de conteúdos “sobre a importância da linguagem 

corporal na profissão docente” porque, com a experiência, já terão, provavelmente, 

percebido que a linguagem corporal é essencial na comunicação, tendo por isso adoptado 

comportamentos e posturas participativas, como complementos da linguagem verbal. 

Nos restantes itens, não há diferenças significativas em função do tempo de serviço 

(Quadro 44).  
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Quadro 45 
Médias e desvios-padrão e ANOVA do questionário Formação Docente e o  

Bem-Estar segundo o nível de ensino 
Escala Nível de Ensino Média DP F p 

9.1. A formação docente deve aprofundar a importância 
do corpo no bem-estar docente 

 

Pré-escolar 

1ºCiclo E. Básico 

2º Ciclo E. Básico 

3º Ciclo E. Básico 

Ens. Secundário 

Ens. Superior 

3,845 

3,924 

3,960 

3,808 

3,952 

3,871 

,940 

,947 

1,051 

,981 

,921 

1,073 

,392 ,855 

9.2. A formação docente deve incluir conteúdos sobre a 
importância da linguagem corporal na profissão docente 
 
 
 

Pré-escolar 

1ºCiclo E. Básico 

2º Ciclo E. Básico 

3º Ciclo E. Básico 

Ens. Secundário 

Ens. Superior 

3,890 

3,797 

4,105 

4,088 

3,905 

3,425 

1,160 

1,224 

1,078 

1,003 

1,122 

1,251 

4,217 ,001 

9.3. O professor deve dominar estratégias que o ajudem 
a superar situações de mal-estar 

 

Pré-escolar 

1ºCiclo E. Básico 

2º Ciclo E. Básico 

3º Ciclo E. Básico 

Ens. Secundário 

Ens. Superior 

4,227 

4,291 

4,328 

4,205 

4,242 

4,168 

,585 

,689 

,661 

,587 

,700 

,617 

,749 ,587 

9.4. A formação docente deve desenvolver nos docentes 
competências de gestão de sintomas físicos ligados ao 
mal-estar docente 

 

Pré-escolar 

1ºCiclo E. Básico 

2º Ciclo E. Básico 

3º Ciclo E. Básico 

Ens. Secundário 

Ens. Superior 

4,254 

4,227 

4,315 

4,426 

4,173 

4,029 

,902 

,895 

,836 

,778 

,852 

,963 

2,021 ,074 

9.5. O horário do professor deve incluir actividades 
físicas que promovam o seu bem-estar 

 

Pré-escolar 

1ºCiclo E. Básico 

2º Ciclo E. Básico 

3º Ciclo E. Básico 

Ens. Secundário 

Ens. Superior 

4,081 

3,955 

4,250 

4,220 

4,284 

3,594 

,939 

1,084 

,785 

,825 

,850 

1,274 

7,818 ,000 

9.6. O horário do professor deve contemplar actividades 
de lazer que promovam o seu bem-estar 
 

Pré-escolar 

1ºCiclo E. Básico 

2º Ciclo E. Básico 

3º Ciclo E. Básico 

Ens. Secundário 

Ens. Superior 

3,900 

4,151 

4,000 

3,955 

3,968 

3,920 

,898 

,838 

1,032 

,968 

,884 

,996 

1,345 ,243 

Como podemos verificar no quadro 45 há diferenças significativas entre o nível de 

ensino nos itens 9.2 e 9.5. 
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No item 9.2. A formação docente deve incluir conteúdos sobre a importância da 

linguagem corporal na profissão docente são os docentes do 2º Ciclo do Ensino Básico 

que apresentam médias mais elevadas e os docentes do Ensino Superior médias mais 

baixas. Os cálculos post hoc com o teste de Sheffé mostraram que os professores do 2º 

Ciclo do Ensino Básico obtiveram médias superiores aos docentes do Ensino Superior 

(p=,011). Por estes resultados podemos considerar que os professores do 2º Ciclo do 

Ensino Básico valorizam mais a necessidade de incluir nos cursos de formação docente 

conteúdos sobre “a importância da linguagem corporal na profissão” do que os professores 

do Ensino Superior.     

No item 9.5. O horário do professor deve incluir actividades físicas que promovam 

o seu bem-estar, os docentes do Ensino Secundário apresentam médias mais elevadas e os 

docentes do Ensino Superior médias mais baixas. O teste de Sheffé mostrou que os 

professores do Ensino Secundário obtiveram médias superiores aos docentes do Ensino 

Superior (p=,000). Podemos considerar que os professores do Ensino Secundário 

valorizam mais “a inclusão no horário do professor de actividades físicas que promovam o 

seu bem-estar” do que os professores do Ensino Superior. 
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Quadro 46 
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA do questionário Formação Docente e o Bem-Estar 
segundo a situação profissional  

 

Escala Situação 

Profissional 

Média DP F p 

9.1. A formação docente deve aprofundar a 
importância do corpo no bem-estar docente 
 

Contratado 

Vinculado 

Efectivo 

3,847 

3,861 

3,948 

,948 

1,021 

,963 

,490 ,689 

9.2. A formação docente deve incluir conteúdos 
sobre a importância da linguagem corporal na 
profissão docente 

Contratado 

Vinculado 

Efectivo 

4,095 

3,870 

3,729 

1,087 

1,095 

1,253 

3,149 ,025 

9.3. O professor deve dominar estratégias que o 
ajudem a superar situações de mal-estar 
 

Contratado 

Vinculado 

Efectivo 

4,152 

4,224 

4,306 

,717 

,715 

,598 

2, 208 ,086 

9.4. A formação docente deve desenvolver nos 
docentes competências de gestão de sintomas 
físicos ligados ao mal-estar docente 
 

Contratado 

Vinculado 

Efectivo 

4,298 

4,172 

4,207 

,797 

,837 

,945 

1,757 ,154 

9.5. O horário do professor deve incluir 
actividades físicas que promovam o seu bem-estar
 

Contratado 

Vinculado 

Efectivo 

4, 219 

4,114 

4,000 

,808 

,928 

1,124 

1,470 ,221 

9.6. O horário do professor deve contemplar 
actividades de lazer que promovam o seu bem-
estar 

Contratado 

Vinculado 

Efectivo 

3,885 

3,990 

4,030 

,809 

,965 

,904 

,656 ,579 

 

No quadro 46 podemos verificar que, exceptuando o item 9.2, não há diferenças 

significativas, nos restantes itens, em função da situação profissional. 

No item 9.2. A formação docente deve incluir conteúdos sobre a importância da 

linguagem corporal na profissão docente, os docentes Contratados apresentam médias 

mais elevadas e os docentes Efectivos médias mais baixas. Os cálculos post hoc com o 

teste de Sheffé mostraram que os docentes Contratados obtiveram médias superiores aos 

docentes Efectivos (p=,050). Se tivermos em conta que os docentes Contratados, dado o 

seu pouco tempo de serviço, ainda se sentem pouco à vontade na comunicação com os 

alunos comparativamente com os Efectivos, há mais tempo na carreira e mais experientes, 

podemos perceber porque é maior a sua necessidade na aprendizagem de conteúdos 

relacionados com a importância da linguagem corporal na profissão docente. 
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Quadro 47 

Médias e desvios-padrão e ANOVA do questionário Formação Docente e o Bem-Estar 
segundo as habilitações académicas 

 
Escala Habilitações académicas  Média DP F p 

9.1. A formação docente deve 
aprofundar a importância do corpo 
no bem-estar docente 
 

Bacharelato 

Licenciatura 

Pós-graduação 

Mestrado/ Doutoramento 

3,902 

3,891 

3,913 

3,983 

,944 

,964 

1,064 

1,024 

,162 ,922 

9.2. A formação docente deve 
incluir conteúdos sobre a 
importância da linguagem corporal 
na profissão docente 

Bacharelato 

Licenciatura 

Pós-graduação 

Mestrado/Doutoramento 

3,837 

3,918 

3,189 

3,901 

1,196 

1,135 

1,303 

1,090 

6,843 ,000 

9.3. O professor deve dominar 
estratégias que o ajudem a superar 
situações de mal-estar 
 

Bacharelato 

Licenciatura 

Pós-graduação 

Mestrado/Doutoramento 

4,195 

4,261 

4,293 

4,163 

,720 

,626 

,649 

,711 

,746 ,525 

9.4. A formação docente deve 
desenvolver nos docentes 
competências de gestão de sintomas 
físicos ligados ao mal-estar docente 
 

Bacharelato 

Licenciatura 

Pós-graduação 

Mestrado/Doutoramento 

4,122 

4,294 

4,034 

3,983 

,901 

,818 

1,042 

1,087 

3,902 ,009 

9.5. O horário do professor deve 
incluir actividades físicas que 
promovam o seu bem-estar 
 

Bacharelato 

Licenciatura 

Pós-graduação 

Mestrado/Doutoramento 

4,105 

4,141 

3,327 

4,082 

,866 

,961 

1,394 

,918 

11,812 ,000 

9.6. O horário do professor deve 
contemplar actividades de lazer que 
promovam o seu bem-estar 

Bacharelato 

Licenciatura 

Pós-graduação 

Mestrado/Doutoramento 

4,073 

3,966 

4,051 

3,983 

,906 

,918 

,925 

,974 

,512 ,674 

 

No quadro 47 podemos verificar que há diferenças significativas em função das 

habilitações académicas nos itens 9.2., 9.4. e 9.5. 

No item 9.2. A formação docente deve incluir conteúdos sobre a importância da 

linguagem corporal na profissão docente, os docentes com Licenciatura apresentam 

médias mais elevadas e os docentes com Pós-Graduação médias mais baixas. Apesar do 

resultado da ANOVA ser significativo o teste de Sheffé não conseguiu identificar as 

diferenças entre pares (p=,099).   
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No item 9.4. A formação docente deve desenvolver nos docentes competências de 

gestão de sintomas físicos ligados ao mal-estar docente, os docentes com Bacharelato 

revelam médias mais elevadas e os docentes com Mestrado ou Doutoramento médias mais 

baixas. Apesar do resultado da ANOVA ser significativo o teste de Sheffé não conseguiu 

identificar as diferenças entre pares (p=,948).  

No item 9.5. O horário do professor deve incluir actividades físicas que promovam 

o seu bem-estar os docentes com Licenciatura apresentam médias mais elevadas e os 

docentes com Pós-Graduação médias mais baixas. Os cálculos post hoc com o teste de 

Sheffé mostraram que os educadores e professores com Licenciatura obtiveram médias 

superiores aos docentes com Pós-Graduação (p=,000).  

Em suma, à medida que os docentes adquirem mais habilitações, tendem também a 

revelar menor necessidade na aquisição de conteúdos referentes à importância da 

linguagem corporal na docência e a serem mais capazes de lidar com o mal-estar.   
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Quadro 48 

 
Médias e desvios-padrão e ANOVA do questionário Formação Docente e o Bem-

Estar segundo as regiões geográficas 
 

Escala Regiões 

Geográficas 

Média DP F p 

9.1. A formação docente deve aprofundar a 
importância do corpo no bem-estar docente 
 

RNorte 

RCentro 

RLisboa 

RSul 

3,705 

3,921 

3,952 

3,916 

1,093 

,964 

,902 

,977 

1,091 ,352

9.2. A formação docente deve incluir 
conteúdos sobre a importância da linguagem 
corporal na profissão docente 

RNorte 

RCentro 

RLisboa 

RSul 

3,470 

3,661 

3,873 

4,154 

1,177 

1,264 

1,095 

1,017 

10,553 ,000

9.3. O professor deve dominar estratégias que 
o ajudem a superar situações de mal-estar 
 

RNorte 

RCentro 

RLisboa 

RSul 

4,397 

4,226 

4,166 

4,266 

,576 

,655 

,701 

,643 

1,992 ,114

9.4. A formação docente deve desenvolver 
nos docentes competências de gestão de 
sintomas físicos ligados ao mal-estar docente 
 

RNorte 

RCentro 

RLisboa 

RSul 

3,970 

4,148 

4,111 

4,420 

1,036 

,850 

,989 

,766 

7,386 ,000

9.5. O horário do professor deve incluir 
actividades físicas que promovam o seu bem-
estar 
 

RNorte 

RCentro 

RLisboa 

RSul 

3,735 

3,929 

4,039 

4,337 

,940 

1,148 

,941 

,807 

10,367 ,000

9.6. O horário do professor deve contemplar 
actividades de lazer que promovam o seu 
bem-estar 

RNorte 

RCentro 

RLisboa 

RSul 

4,102 

4,052 

3,968 

3,912 

1,067 

,853 

,884 

,961 

1,338 ,261

 

Há diferenças significativas em função das regiões geográficas nos itens 9.2., 9.4. e 

9.5., sendo os docentes que leccionam na Região Sul (RSul) que apresentam médias mais 

elevadas e os docentes da Região Norte (RNorte) médias mais baixas (Quadro 48). No 

item 9.2., A formação docente deve incluir conteúdos sobre a importância da linguagem 

corporal na profissão docente, os cálculos post hoc com o teste de Sheffé mostraram que 

os docentes da Região Sul (RSul) obtiveram médias superiores aos docentes da Região 
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Norte (RNorte) (p=,000). A diferença é também significativa entre os docentes da Região 

Sul (RSul) e da Região Centro (RCentro) (p=,000). No item 9.4. A formação docente deve 

desenvolver nos docentes competências de gestão de sintomas físicos ligados ao mal-estar 

docente, os cálculos post hoc com o teste de Sheffé mostraram que os educadores e 

professores da Região Sul (RSul) obtiveram médias superiores aos docentes da Região 

Norte (RNorte) (p=,003). A diferença é também significativa entre os docentes da Região 

Sul (RSul) e da Região Centro (RCentro) (p=,006). No item 9.5. O horário do professor 

deve incluir actividades físicas que promovam o seu bem-estar, os cálculos post hoc com o 

teste de Sheffé mostraram que os educadores e professores da Região Sul (RSul) obtiveram 

médias superiores aos docentes da Região Norte (RNorte) (p=,000). A diferença é também 

significativa entre os docentes da Região Sul (RSul) e da Região Centro (RCentro) 

(p=,000). Em suma, a tendência revela que os docentes que leccionam na Região Sul 

tendem a revelar maior necessidade de conteúdos referentes à “importância da linguagem 

corporal” e na “aquisição de competências para lidarem com o mal-estar” e de que o seu 

“horário inclua actividades físicas que promovam o seu bem-estar” comparativamente com 

os docentes das Regiões Norte e Centro.   
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5.2. AUTO-EFICÁCIA DOCENTE 

 

 
Quadro 49 

 
Médias e desvios-padrão da escala de Auto-eficácia docente 

 
Escala Média DP 

A-E docente 32,186 4,006 

 
No quadro 49 é apresentada a média e desvio-padrão obtidos na escala de Auto-

Eficácia docente para a amostra total. Os resultados do nosso estudo indicam que, numa 

pontuação teórica, entre 10 e 40, os sujeitos obtiveram uma pontuação média de 32,186, 

pelo que os resultados revelam tendência para um elevado sentido de auto-eficácia 

docente.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Quadro 50 
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA da escala de Auto-eficácia docente segundo o 
género 

 
Escala Género Média DP F p 

A-E docente Masculino 

Feminino 

32,200 

32,182 

3,685 

4,085 

,580 ,964 

 

 

Como podemos observar no quadro 50, não há diferenças significativas de género 

na escala de Auto-Eficácia docente.  
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Quadro 51 
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA da escala de Auto-eficácia docente segundo o 
tempo de serviço 

 
Escala Tempo Serviço Média DP F p 

A-E docente  <2 Anos 

2-5 Anos 

6-10 Anos 

11-20 Anos 

≥21 Anos  

31,980 

31,319 

31,916 

32,823 

32,285 

4,372 

3,698 

4,242 

3,758 

3,915 

2,683 .031 

 

Há diferenças significativas entre as médias de Auto-Eficácia docente e o tempo de 

serviço (Quadro 51), sendo os docentes entre 11 a 20 anos de tempo de serviço que 

apresentam médias mais elevadas e os docentes entre 2 a 5 anos médias mais baixas. 

Apesar do resultado da Anova ser significativo o teste de Sheffé não conseguiu identificar 

as diferenças entre pares (p=,058). Da observação das médias verificamos a tendência para 

que os professores com mais tempo de serviço revelem uma auto-eficácia docente mais 

elevada do que os docentes com menos tempo de serviço. 
 

Quadro 52 
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA da escala de Auto-eficácia docente segundo o 
nível de ensino 

 

 

Há diferenças significativas entre as médias de Auto-Eficácia docente segundo o 

nível de ensino (Quadro 52). Na nossa amostra, os Educadores de Infância apresentam 

médias mais elevadas comparativamente com os Professores do Ensino Secundário. Os 

cálculos post hoc com o teste de Sheffé mostraram que os Educadores de Infância 

obtiveram médias superiores aos professores do Ensino Secundário (p=,016). Podemos 

Escala Nível de Ensino Média DP F p 

A-E docente  Pré-escolar 

1ºCiclo E. Básico 

2º Ciclo E. Básico 

3º Ciclo E. Básico 

Ens. Secundário 

Ens. Superior 

33,445 

32,170 

31,750 

31,985 

31,657 

32,297 

3,628 

4,351 

3,973 

3,853 

3,904 

3,946 

3,110 ,009 
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considerar que são os Educadores de Infância que se percepcionam com mais elevada auto-

eficácia docente comparativamente com os professores do Ensino Secundário.  

 
 

 
Quadro 53 

 
Médias e desvios-padrão e ANOVA da escala de Auto-eficácia docente segundo a 

situação profissional 
 

Escala Situação Profissional Média DP F p 

A-E docente  Contratado 

Vinculado 

Efectivo 

32,391 

31,890 

32,273 

3,968 

4,375 

3,778 

,860 ,423 

 
Não há diferenças significativas entre a situação profissional na escala de Auto-

Eficácia docente (Quadro 53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 54 
Médias e desvios-padrão e ANOVA da escala de Auto-eficácia docente segundo as 

habilitações académicas 
 

Escala Habilitações académicas Média DP F p 

A-E docente Bacharelato 

Licenciatura 

Pós-graduação 

Mestrado/Doutoramento 

32,268 

32,152 

31,879 

32,475 

3,979 

4,028 

4,267 

3,854 

,244 ,866 

 

Como podemos verificar não há diferenças significativas entre as diferentes  

habilitações académicas nas médias de Auto-Eficácia docente (Quadro 54). 
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Quadro 55 
Médias e desvios-padrão e ANOVA da escala de Auto-eficácia docente segundo as 

regiões geográficas  
 

Escala Regiões 

Geográficas 

Média DP F p 

A-E docente RNorte 

RCentro 

RLisboa 

RSul 

32,058

31,929

32,793

32,191

4,242 

4,104 

3,962 

3,838 

1,359 ,254 

 

Não existem diferenças significativas entre os docentes que leccionam nas 

diferentes regiões geográficas na escala de Auto-Eficácia docente (Quadro 55). 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 56 
 

Correlações entre a escala de Auto-eficácia docente e as variáveis relacionadas com o 
Índice de Capacidade para o Trabalho 

 
A-E docente   

Escalas 
r p 

ICT geral 
ICT1 
ICT2 
ICT3 
ICT4 
ICT5 
ICT6 
ICT7 

,134 
,162 
,138 
-,001 
,096 
,069 
,050 
,115 

,000 
,000 
,000 
,982 
,011 
,067 
,187 
,002 

 

Apesar de surgirem correlações significativas, tal pode ser atribuído ao elevado 

tamanho da amostra, já que a sua magnitude não se revela substantiva (Quadro 56).   
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5.3. CAPACIDADE PARA O TRABALHO (ICT) 

 
No que concerne à classificação do Índice Geral de Capacidade para o Trabalho – 

ICT e de acordo com os valores internacionalmente padronizados, 3,3% da nossa amostra 

apresenta um ICT Baixo, 28,7% um ICT Moderado, 47,6% um ICT Bom e 16,8% um ICT 

Óptimo (Gráfico 4). 

    Baixo              
3,3%

   Moderado        
28,7%

       Bom             
47,6%

    Óptimo          
16,8%

Gráfico 4 
 

Índice Geral de Capacidade para o Trabalho para a amostra 
 
 

Quando questionados sobre se as exigências da profissão docente são mais 

intelectuais, físicas ou ambas, numa pontuação de 1 a 3, 259 (36,8%) docentes da nossa 

amostra consideram que as exigências são intelectuais, 3 (4%) que são físicas e 441 

(62,7%) docentes referem que as exigências são intelectuais e físicas. 

Relativamente à Capacidade para o Trabalho actual em comparação com a melhor 

até agora (ICT1), numa pontuação de 1 a 10 (de Completamente incapacitado à 

Capacidade no seu melhor), grande parte da amostra revela que, presentemente, a sua 

Capacidade para o Trabalho se situa quase no seu melhor (M= 7,732; DP=1,532).  

No que concerne à Capacidade para o Trabalho tendo em conta as exigências 

físicas e intelectuais do trabalho (ICT2), numa pontuação de 1 a 5 (de Muito má a Muito 

boa), grande parte da nossa amostra considera-se, em relação às exigências físicas, com 

tendência para Bastante Boa Capacidade para o Trabalho (M= 3,837; DP=,763), assim 

como em relação às exigências intelectuais (M= 3,863; DP=,690). 
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No quadro 57 podemos verificar a percentagem de docentes que revelaram ter, 

neste momento, repetida ou frequentemente, doenças ou lesões com diagnóstico médico 

(ICT3).  

Quadro 57 
 

Doenças ou lesões actuais com diagnóstico médico  
 

Doenças ou lesões Total de doenças ou lesões com 
diagnóstico médico 

Lesões acidentais nas costas 151 21,5% 

Perturbação mental ligeira 113 16,1% 

Desgaste ou dor repetida na parte superior das costas ou 
no pescoço 111 15,8% 

Infecções repetidas nas vias respiratórias 97 13,8% 

Desgaste ou dor repetida na parte inferior da coluna 96 13,7% 

Doença ou lesão nos olhos 77 11,0% 

Doenças no aparelho circulatório (tensão arterial) 59 8,4% 

Outras doenças nas vias respiratórias 55 7,8% 

Alergia na pele 53 7,5% 

Doença no sistema nervoso (paralisia, dor nervosa, 
enxaqueca, epilepsia) 53 7,5% 

Desgaste ou dor repetida nos membros (mãos e pés) 50 7,1% 

Lesões acidentais noutra parte do corpo 44 6,3% 

Outras doenças nas articulações ou órgão de 
movimentação 44 6,3% 

Úlceras no estômago ou duodeno 39 5,5% 

Lesões nos membros inferiores (pés) 35 5,0% 

Sintomas de mal-estar ou irritação no estômago ou 
duodeno 22 3,1% 

 

Relativamente à estimativa do incómodo causado no trabalho pelas doenças 

(ICT4), numa pontuação de 1 a 7 (de Total incapacidade para o trabalho a Ausência de 

impedimento), grande parte da amostra refere que consegue fazer o seu trabalho mas ele 

desencadeia sintomas (M=5,002; DP=1,089).  

Relativamente às faltas no trabalho, dias inteiros, durante o último ano, devido à 

doença (doenças, cuidados de saúde ou exames médicos) (ICT5), numa pontuação de 1 a 5 
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(Nenhum dia de faltas a entre 100 a 365 dias), quase metade da amostra, durante o último 

ano, não faltou nenhum dia (46,4%), seguida de quase metade que faltou no máximo 9 dias 

(43,1% ) (M=4,337; DP=,725).  

No que concerne ao prognóstico da Capacidade Laboral para daqui a dois anos 

(ICL6), tendo em conta a saúde, numa pontuação de 1 – Duvido; 4 – Não tenho a certeza e 

7 - Quase de Certeza, a análise da distribuição das respostas mostra que 551 (78,4%) 

docentes se avaliam com um prognóstico de “Quase de certeza”, 131 educadores e 

professores (18,6%) “Não tem a certeza” e 21 docentes (3,0%)  “Duvida” (χ²=26,287; 

gl=8; p=,001).  

Quando questionados sobre a robustez psíquica (ICT7), numa pontuação de 0 a 4 

(de Nunca a Sempre), a maioria da amostra revela que frequentemente, nos últimos tempos, 

tem gozado o seu dia a dia (M=3,069; DP=,911), se sente activa e animada (M=2,904; 

DP=,744) e que de vez em quando, se sente optimista em relação ao futuro (M=2,716; 

DP=,822).  
 

 

Quadro 58 
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA do Índice de Capacidade para o Trabalho 
segundo o género 

 
 Escala Género Média DP F p 
ICT geral  Masculino 

Feminino 
39,560 
38,412 

5,478 
5,213 1,062 ,024 

ICT1 actual em comparação com a melhor até 
agora  

Masculino 
Feminino 

7,642 
7,754 

1,746 
1,475 1,509 ,439 

ICT2 tendo em conta as exigências físicas e 
intelectuais do trabalho 

Masculino 
Feminino 

8,018 
7,658 

1,281 
1,308 2,015 ,004 

ICT3 doenças ou  lesões actuais 
diagnosticadas pelo médico 

Masculino 
Feminino 

2,014 
2,397 

2,576 
2,785 3,340 ,146 

ICT4 estimativa do incómodo causado no 
trabalho pelas doenças 

Masculino 
Feminino 

5,192 
4,955 

1,137 
1,073 1,316 ,021 

ICT5 em relação às faltas ao trabalho devido à 
doença 

Masculino 
Feminino 

4,328 
4,339 

,703 
,730 1,036 ,876 

ICT7 relativo à robustez psíquica Masculino 
Feminino 

8,807 
8,662 

2,208 
2,080 152 ,467 

 
Como podemos observar no quadro 58 há diferenças significativas de género no 

Índice Geral de Capacidade para o Trabalho, na Capacidade para o Trabalho actual tendo 

em conta as exigências físicas e intelectuais do mesmo (ICT2) e na Capacidade para o 

Trabalho em relação à estimativa do incómodo causado no trabalho pelas doenças (ICT4), 
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sendo os homens que apresentam médias mais elevadas. Não há diferenças significativas 

de género na Capacidade para o Trabalho actual em comparação com a melhor até agora 

(ICT1), na Capacidade para o Trabalho em relação às doenças ou lesões actuais 

diagnosticadas pelo médico (ICT3), na Capacidade para o Trabalho em relação às faltas 

ao trabalho, durante o último ano, devido à doença (ICT5) e na Capacidade para o 

Trabalho relativa à robustez psíquica (ICT7).  

 
 
 
 
 

 
 

 
Quadro 59 

 
 Qui-quadrado para a distribuição dos sujeitos por género 

em relação ao prognóstico do Índice de Capacidade para o trabalho  para daqui a dois 
anos tendo em conta a saúde  

  
ICT6  

Género 1 - Duvido 4 - Não tenho a certeza 7 - Quase de certeza 

Masculino 8 (5,7%) 18 (12,9%)  114 (81,6%) 

Feminino 13 (2,3%) 113 (20,1%) 437 (77,6%) 

χ²= 7,691; gl=2=; p=,012 

 

A análise do Qui-quadrado de Pearson mostra que a distribuição dos sujeitos por 

género no Prognóstico da Capacidade para o Trabalho para daqui a dois anos tendo em 

conta a saúde (ICT6) não é por acaso, ou seja, o género influencia o modo como os 

docentes se avaliam. Os docentes do género masculino são os que em maior número se 

avaliam com um prognóstico de “Quase de certeza” comparativamente com os docentes 

do género feminino. Apesar de a maioria dos docentes se avaliar com capacidade para o 

trabalho para daqui a dois anos, quando comparados os géneros, verificamos que as 

mulheres têm uma percentagem inferior aos homens na opção 7 – Quase de Certeza mas 

superior na opção 4 – Não tenho a certeza, ou seja existe uma maior percentagem de 

mulheres que questionam a sua capacidade para o trabalho para daqui a dois anos (Quadro 

59). 
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Quadro 60 
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA do Índice Geral de Capacidade para o Trabalho 
segundo o tempo de serviço 

 
Escala Tempo 

Serviço 

Média DP F p 

ICT geral  <2 Anos 

2-5 Anos 

6-10 Anos 

11-20 Anos 

>21 Anos  

39,970 

39,048 

39,510 

38,134 

37,215 

4,331 

4,553 

5,190 

5,133 

6,168 

6,052 ,000 

 

Há diferenças significativas em função do tempo de serviço no Índice Geral de 

Capacidade para o Trabalho, sendo os educadores e professores com menos 2 anos de 

tempo de serviço que apresentam médias mais elevadas comparativamente com os 

docentes com mais de 21 anos. Os cálculos post hoc com o teste de Sheffé mostraram a 

existência de diferenças significativas entre os docentes com menos 2 anos de tempo de 

serviço e os educadores e professores com mais de 21 anos (p=,002). A tendência aponta 

para que os docentes com menos 2 anos de tempo de serviço revelem “Óptima” 

Capacidade para o Trabalho e os docentes com mais tempo de serviço “Baixa” Capacidade 

para o Trabalho (Quadro 60).   
 

 
Quadro 61 

 
Médias e desvios-padrão e ANOVA do Índice de Capacidade para o Trabalho actual 

em comparação com o melhor até agora segundo o tempo de serviço 
 

Escala Tempo 

Serviço 

Média DP F p 

ICT1 actual em comparação com 

o melhor até agora 

<2 Anos 

2-5 Anos 

6-10 Anos 

11-20 Anos 

≥21 Anos 

7,767 

7,574 

7,748 

7,691 

7,850 

1,710 

1,499 

1,492 

1,666 

1,257 

,520 ,721 

 
  

Não há diferenças significativas na Capacidade para o Trabalho actual em 

comparação com a melhor até agora (ICT1) em função do tempo de serviço (Quadro 61). 
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Quadro 62 
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA do Índice de Capacidade para o Trabalho actual 
tendo em conta as exigências físicas e intelectuais do trabalho segundo o tempo de 

serviço 
 

Escala Tempo  

Serviço 

Média DP F p 

ICT2 actual tendo em conta as exigências 

físicas e intelectuais do trabalho 

<2 Anos 

2-5 Anos 

6-10 Anos 

11-20 Anos 

≥21 Anos 

3,941 

3,936 

3,890 

3,823 

3,666 

,711 

,992 

,698 

,741 

,705 

2,945 ,020 

 
Há diferenças significativas no Índice de Capacidade para o Trabalho tendo em 

conta as exigências físicas e intelectuais (ICT2) segundo o tempo de serviço. Os docentes 

com menos de 2 anos de tempo de serviço apresentam médias mais elevadas em 

comparação com os seus colegas com mais de 21 anos que revelam médias mais baixas. 

Apesar do resultado da ANOVA ser significativo o teste de Sheffé não conseguiu 

identificar as diferenças entre pares (p=,095). Os resultados apontam no sentido de que, 

independentemente do tempo de serviço que possuam, os docentes do estudo se avaliem 

com tendência para “Bastante Boa” capacidade para o trabalho tendo em conta as 

exigências físicas e intelectuais do trabalho (Quadro 62). 
 

Quadro 63 
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA do Índice de Capacidade para o Trabalho em 
relação às doenças ou lesões actuais diagnosticadas pelo médico segundo o tempo de 

serviço 
 

Escala Tempo  

Serviço 

Média DP F p 

ICTL3 doenças ou lesões actuais diagnosticadas 

pelo médico 

<2 Anos 

2-5 Anos 

6-10 Anos 

11-20 Anos 

≥21 Anos  

1,421 

2,304 

1,940 

2,596 

2,979 

1,748 

2,941 

2,561 

2,804 

3,088 

6,246 ,000 

 

Há diferenças significativas no Índice de Capacidade para o Trabalho em relação 

às doenças ou lesões actuais diagnosticadas pelo médico (ICT3) segundo o tempo de 
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serviço. Os docentes com mais de 21 anos de serviço apresentam médias mais elevadas e 

os docentes com menos de 2 anos de tempo de serviço médias mais baixas. Os cálculos 

post hoc com o teste de Sheffé mostraram que os docentes com mais de 21 anos de tempo 

de serviço obtiveram médias superiores aos docentes com menos de 2 anos de tempo de 

serviço (p=,001). A diferença é também significativa com os docentes cujo tempo de 

serviço se situa entre 6-10 anos (p=,028) e com os docentes de 11 a 20 anos de tempo de 

serviço (p=,013). A tendência verificada é que os docentes com mais tempo de serviço são 

portadores de mais doenças e lesões sinalizadas por diagnóstico médico (Quadro 63). 
 

Quadro 64 
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA do Índice de Capacidade para o Trabalho em 
relação à estimativa do incómodo causado no trabalho pelas doenças segundo o tempo 

de serviço 
 

Escala Tempo  

Serviço 

Média DP F p 

ICT4 em relação à estimativa do incómodo causado 

no trabalho pelas doenças 

<2 Anos 

2-5 Anos 

6-10 Anos 

11-20 Anos 

≥21 Anos  

5,301 

5,191 

5,090 

4,823 

4,829 

,905 

,975 

1,124 

1,025 

1,251 

5,313 ,000 

 

Há diferenças significativas no Índice de Capacidade para o Trabalho em relação à 

estimativa do incómodo causado no trabalho pelas doenças (ICT4) segundo o tempo de 

serviço. Os docentes com menos de 2 anos de serviço apresentam médias mais elevadas do 

que os docentes de 11 a 20 anos de tempo de serviço. Os cálculos post hoc com o teste de 

Sheffé mostraram que os docentes com menos de 2 anos de tempo de serviço obtiveram 

médias superiores aos docentes de 11 a 20 anos (p=,010). A diferença é também 

significativa entre os docentes com menos tempo de serviço e os docentes com mais de 21 

anos (p=,021). A tendência é então para que os docentes com menos de 2 anos de tempo de 

serviço considerem que, devido à interferência negativa das suas doenças e lesões, 

“conseguem fazer o seu trabalho mas o mesmo desencadeia sintomas” e os docentes cujo 

tempo de serviço se situa entre 11 a 20 anos e com mais de 21 anos “conseguem fazer o 

seu trabalho mas que o mesmo desencadeia sintomas” ou “às vezes vêem-se obrigados a 

abrandar o ritmo de trabalho ou a alterar o modo de trabalhar ” (Quadro 64). 
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Quadro 65 
Médias e desvios-padrão e ANOVA do Índice de Capacidade para o Trabalho em 

relação às faltas ao trabalho devido à doença segundo o tempo de serviço 
 

Escala Tempo  

Serviço 

Média DP F p 

ICT5 em relação às faltas ao trabalho devido à 

doença 

<2 Anos 

2-5 Anos 

6-10 Anos 

11-20 Anos 

>21 Anos 

4,563 

4,276 

4,277 

4,343 

4,272 

,605 

,611 

,777 

,729 

,781 

3,268 ,011 

 

Há diferenças significativas no Índice de Capacidade para o Trabalho em relação 

às faltas ao trabalho, durante o último ano, devido à doença (ICT5), segundo o tempo de 

serviço. Os docentes com menos de 2 anos de tempo de serviço revelam médias mais 

elevadas e os docentes com mais de 21 anos de tempo de serviço médias mais baixas. Os 

cálculos post hoc com o teste de Sheffé mostraram que os docentes com menos de 2 anos 

de tempo de serviço obtiveram médias superiores aos docentes com mais de 21 anos 

(p=,043). A tendência aponta para que os docentes com menos de 2 anos de tempo de 

serviço não faltem “Nenhum dia” e os docentes com mais de 21 anos no “Máximo 9 dias” 

(Quadro 65). 

 
 

Quadro 66 
Qui-quadrado para a distribuição dos sujeitos por tempo de serviço 

em relação ao prognóstico do Índice de Capacidade para o trabalho  para daqui a dois 
anos tendo em conta a saúde  

  
ICT6  

Tempo de Serviço 1- Duvido 4 - Não tenho a certeza 7 - Quase de certeza 

<2 Anos 4 (3,9%) 16 (15,5%) 83 (80,6%) 

2-5 Anos 0 (0%) 16 (17,0%) 78 (83,0%) 

6-10 Anos 2 (1,3%) 16 (10,3%) 137 (88,4%) 

11-20 Anos 7 (3,4%) 42 (20,6%) 155 (76,0%) 

≥21 Anos 8 (5,4%) 41 (27,9%) 98 (66,7%) 

χ²= 26,287; gl=8; p=,001 

 
A análise do Qui-quadrado de Pearson mostra que a distribuição dos sujeitos pelo 

Prognóstico da Capacidade para o Trabalho para daqui a dois anos tendo em conta a 
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saúde (ICL6), considerado o tempo de serviço, é significativa. Os docentes de 6 a 10 anos, 

2 a 5 anos e com menos de 2 anos de tempo de serviço são os que em maior número se 

avaliam com um prognóstico de “Quase de certeza” comparativamente com os educadores 

e professores com mais de 21 anos e de 11 a 20 anos de tempo de serviço. A tendência 

revela que os docentes com menos tempo de serviço questionam menos a sua capacidade 

laboral para daqui a dois anos comparativamente com os seus colegas com mais tempo de 

serviço. Contudo, perante a análise dos resultados, salientamos que um determinado 

número de docentes com menos de 2 anos e de 2 a 5 anos de tempo de serviço revela 

percentagens, que nos parecem elevadas, na Opção 4 “Não tenho a certeza” e na Opção 1 

“Duvido” (Quadro 66).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 67  
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA do Índice de Capacidade para o Trabalho relativo 
à robustez psíquica segundo o tempo de serviço 

 
Escala Tempo  

Serviço 

Média DP F p 

ICT7 relativo à robustez psíquica <2 Anos 

2-5 Anos 

6-10 Anos 

11-20 Anos 

≥21 Anos 

8,689 

8,829 

8,825 

8,632 

8,544 

2,053 

2,003 

1,917 

2,097 

2,399 

,478 ,752 

 
Não há diferenças significativas no Índice de Capacidade para o Trabalho relativo à 

robustez psíquica (ICT7) segundo o tempo de serviço (Quadro 67). 
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Quadro 68 
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA do Índice Geral de Capacidade para o Trabalho 
segundo o nível de ensino  

 
Escala Nível de Ensino  Média DP F p 

ICT geral  Pré-escolar 

1ºCiclo E. Básico 

2º Ciclo E. Básico 

3º Ciclo E. Básico 

Ens. Secundário 

Ens. Superior 

39,333 

38,298 

38,201 

39,901 

38,045 

38,979 

5,039 

5,573 

5,385 

5,015 

5,218 

5,154 

1,921

  

 

 

  

,089 

 

 

 

 
 
 Não há diferenças significativas no Índice Geral de Capacidade para o Trabalho em 

função do nível de ensino (Quadro 68). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Quadro 69 
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA do Índice de Capacidade para o Trabalho actual 
em comparação com o melhor até agora segundo o nível de ensino 

 
Escala Nível de Ensino Média DP F p 

ICT1 actual em comparação 

com o melhor até agora  

Pré-escolar 

1ºCiclo E. Básico 

2º Ciclo E. Básico 

3º Ciclo E. Básico 

Ens. Secundário 

Ens. Superior 

7,781 

8,000 

7,355 

7,632 

7,705 

7,663 

1,546 

1,454 

1,930 

1,601 

1,479 

1,298 

2,031 ,072 

 
  

Não há diferenças significativas na Capacidade para o Trabalho actual em 

comparação com a melhor até agora (ICT1) em função do nível de ensino (Quadro 69). 
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Quadro 70 
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA do Índice de Capacidade para o Trabalho actual 
tendo em conta as exigências físicas e intelectuais do trabalho segundo o nível de ensino 

  
Escala Nível de Ensino Média DP F p 

ICT2 tendo em conta as 

exigências físicas e 

intelectuais do trabalho 

Pré-escolar 

1ºCiclo E. Básico 

2º Ciclo E. Básico 

3º Ciclo E. Básico 

Ens. Secundário 

Ens. Superior 

7,825 

7,669 

7,756 

7,977 

7,585 

7,800 

1,257 

1,268 

1,598 

1,511 

1,196 

1,239 

1,181

  

,317 

 
  

Como podemos observar no quadro 70, não existem diferenças significativas no 

Índice de Capacidade para o Trabalho actual tendo em contas as exigências físicas e 

intelectuais do trabalho (ICT2) em função do nível de ensino. 

 

 

 

 

 

Quadro 71 
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA do Índice de Capacidade para o Trabalho em 
relação às doenças ou lesões actuais diagnosticadas pelo médico segundo o nível de 

ensino 
  

Escala Nível de Ensino Média DP F p 

ICT3 doenças ou lesões 

diagnosticadas pelo médico 

Pré-escolar 

1ºCiclo E. Básico 

2º Ciclo E. Básico 

3º Ciclo E. Básico 

Ens. Secundário 

Ens. Superior 

2,082 

2,449 

2,069 

1,686 

2,703 

2,270 

2,369 

2,532 

2,805 

2,413 

3,114 

2,831 

1,818

  

,107 

 
  

Não há diferenças significativas no Índice de Capacidade para o Trabalho em 

relação às doenças ou lesões actuais diagnosticadas pelo médico (ICT3) em função do 

nível de ensino (Quadro 71). 
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Quadro 72 
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA do Índice de Capacidade para o Trabalho em 
relação à estimativa do incómodo causado no trabalho pelas doenças segundo o nível de 

ensino 
  

Escala Nível de Ensino Média DP F p 

ICT4 em relação à estimativa 

do incómodo causado no 

trabalho pelas doenças 

Pré-escolar 

1ºCiclo E. Básico 

2º Ciclo E. Básico 

3º Ciclo E. Básico 

Ens. Secundário 

Ens. Superior 

5,018 

4,962 

5,052 

5,264 

4,836 

5,148 

,985 

1,133 

1,130 

1,031 

1,083 

1,117 

2,124

  

,061 

 

Como podemos verificar no quadro 72, não existem diferenças significativas no 

Índice de Capacidade para o Trabalho em relação à estimativa do incómodo causado no 

trabalho pelas doenças (ICT4) em função do nível de ensino. 

 

 

 

 
 

Quadro 73 

 

Médias e desvios-padrão e ANOVA do Índice de Capacidade para o Trabalho em 
relação às faltas ao trabalho devido à doença segundo o nível de ensino 

 
Escala Nível de Ensino Média DP F p 

ICT5 em relação às faltas 

ao trabalho devido à 

doença 

 Pré-escolar 

1ºCiclo E. Básico 

2º Ciclo E. Básico 

3º Ciclo E. Básico 

Ens. Secundário 

Ens. Superior 

4,427 

4,405 

4,171 

4,294 

4,321 

4,316 

,747 

,658 

,806 

,713 

,725 

,733 

1,502

  

,187 

  

Não há diferenças significativas no Índice de Capacidade para o Trabalho em 

relação às faltas ao trabalho, no último ano, devido à doença (ICT5) em função do nível 

de ensino (Quadro 73). 
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Quadro 74 
 

Qui-quadrado para a distribuição dos sujeitos por nível de ensino 
em relação ao prognóstico do Índice de Capacidade para o trabalho  para daqui a dois 

anos tendo em conta a saúde 
 

ICT6  

Nível de ensino 1 - Duvido 4 - Não tenho a 

certeza 

7 - Quase de certeza 

Pré-escolar 1 (0,9%) 17 (15,5%) 92 (83,6%) 

1ºCiclo E. Básico 12 (7,6%) 33 (20,9%) 113 (71,5%) 

2º Ciclo E. Básico 5 (6,5%) 16 (21,1%) 55 (72,4%) 

3º Ciclo E. Básico 2 (2,9%) 7 (10,3%) 59 (86,8%) 

Ensino Secundário 0 (0%) 42 (22,1%) 148 (77,9%) 

Ensino Superior 1 (1,0%) 16 (15,8%) 84 (83,2%) 

χ²= 31,180; gl=10; p=,001 

 

A análise do Qui-quadrado de Pearson mostra que a distribuição dos sujeitos por 

nível de ensino no Prognóstico da Capacidade para o Trabalho para daqui a dois anos 

tendo em conta a saúde (ICL6) é significativa, ou seja, o nível de ensino influencia o modo 

como os docentes se avaliam. Os docentes do 3º Ciclos do Ensino Básico, do ensino Pré-

escolar e do Ensino Superior são os que em maior número se avaliam com um prognóstico 

de “Quase de certeza” comparativamente com os professores do 1º e do 2º Ciclos do 

Ensino Básico e Secundário que, em menor número, se avaliam com o mesmo prognóstico. 

De salientar que um determinado número de professores do Ensino Secundário, do 2º e do 

1º Ciclos do Ensino Básico apresenta percentagens, que nos parecem elevadas, na Opção 4 

“Não tenho a certeza” (Quadro 74).  
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Quadro 75 
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA do Índice de Capacidade para o Trabalho 
relativo à robustez psíquica segundo o nível de ensino 

 
Escala Nível de Ensino Média DP F p 

ICT7 relativo à robustez 

psíquica 

 Pré-escolar 

1ºCiclo E. Básico 

2º Ciclo E. Básico 

3º Ciclo E. Básico 

Ens. Secundário 

Ens. Superior 

9,045 

8,575 

8,473 

8,529 

8,636 

8,861 

1,878 

2,302 

2,419 

1,864 

2,005 

2,092 

1,118

  

,349 

 

Podemos verificar no quadro 75 que não há diferenças significativas no Índice de 

Capacidade para o Trabalho relativo à robustez psíquica em função do nível de ensino 

(ICT7). 
 

Quadro 76  
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA do Índice Geral de Capacidade para o Trabalho 
segundo a situação profissional 

 
Escala Situação 

Profissional 

Média DP F p 

ICT geral  Contratado 

Vinculado 

Efectivo  

40,351 

39,017 

37,721 

4,188 

5,108 

5,694 

7,843 ,000 

Há diferenças significativas no Índice Geral de Capacidade para o Trabalho em 

função da situação profissional, sendo os docentes Contratados que apresentam médias 

mais elevadas e os Efectivos mais baixas. Os cálculos post hoc com o teste de Sheffé 

mostraram existir diferenças significativas entre os docentes Contratados e os Efectivos 

(p=,000). Perante os resultados podemos considerar que os professores Contratados 

revelam “Óptima” Capacidade para o Trabalho e os Efectivos “Baixa” Capacidade para o 

Trabalho. Tendo em conta que os docentes Contratados, pelas suas características 

contratuais, estarão há menos tempo na carreira, sendo por isso mais novos (associação 

tempo de serviço/idade), o que não acontece, pelas mesmas razões, com os docentes 

Efectivos, com mais tempo de serviço e por isso mais velhos, podemos perceber porque, 

tendencialmente, os primeiros revelam “Óptima” Capacidade para o Trabalho e os 

segundos “Baixa” Capacidade para o Trabalho (Quadro 76).  
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Quadro 77 
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA do Índice de Capacidade para o Trabalho actual 
em comparação com o melhor até agora segundo a situação profissional 

  
Escala Situação 

Profissional 

Média DP F p 

ICT1 actual em comparação com o 

melhor até agora 

Contratado 

Vinculado 

Efectivo 

7,664 

7,923 

7,645 

1,576 

1,472 

1,542 

2,322 ,099 

 
 Não há diferenças significativas na Capacidade para o Trabalho actual em 

comparação com a melhor até agora (ICT1) em função da situação profissional (Quadro 

77). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Quadro 78 
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA do Índice de Capacidade para o Trabalho actual 
tendo em conta as exigências físicas e intelectuais do trabalho segundo a situação 

profissional  
 

Escala Situação 

Profissional 

Média DP F p 

ICT2 tendo em conta as exigências físicas e 

intelectuais do trabalho 
Contratado 

Vinculado 

Efectivo  

7,893 

7,770 

7,623 

1,449 

1,345 

1,205 

2,444 ,088 

 

Não há diferenças significativas no Índice de Capacidade para o Trabalho tendo em 

conta as exigências físicas e intelectuais do trabalho (ICT2) em função da situação 

profissional (Quadro 78).   
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Quadro 79 
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA do Índice de Capacidade para o Trabalho em 
relação às doenças ou lesões actuais diagnosticadas pelo médico segundo a situação 

profissional  
 

 
Escala Situação 

Profissional 

Média DP F p 

ICT3 doenças ou  lesões diagnosticadas 

pelo médico 
Contratado 

Vinculado 

Efectivo 

1,663 

2,115 

2,797 

2,355 

2,470 

3,055 

7,556 ,000 

 

Há diferenças significativas no Índice de Capacidade para o Trabalho em relação 

às doenças ou lesões actuais diagnosticadas pelo médico (ICT3) em função da situação 

profissional. Os docentes Efectivos revelam médias mais elevadas comparativamente com 

os docentes Contratados. Os cálculos post hoc com o teste de Sheffé mostraram a 

existência de diferenças significativas entre os docentes Efectivos e os docentes 

Contratados (p=,003). Os resultados revelam que os docentes Efectivos manifestam, 

actualmente, mais doenças e lesões diagnosticadas pelo médico do que os docentes 

Contratados (Quadro 79). 

 

 
Quadro 80  

 
Médias e desvios-padrão e ANOVA do Índice de Capacidade para o Trabalho em 

relação à estimativa do incómodo causado no trabalho pelas doenças segundo a 
situação profissional 

 
Escala Situação 

Profissional 

Média DP F p 

ICT4 em relação à estimativa do incómodo 

causado no trabalho pelas doenças 

Contratado 

Vinculado 

Efectivo  

5,310 

4,947 

4,888 

,925 

1,015 

1,180 

8,693 ,000 

 

Há diferenças significativas no Índice de Capacidade para o Trabalho em relação à 

estimativa do incómodo causado no trabalho pelas doenças (ICT4) segundo a situação 

profissional. Os educadores e professores Contratados apresentam médias mais elevadas e 

os docentes Efectivos médias baixas. O teste de Sheffé mostra a existência de diferenças 
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significativas entre os docentes Contratados e os Efectivos (p=,008). Pelos resultados 

podemos considerar que os docentes Contratados, devido à interferência negativa das suas 

doenças e lesões, “conseguem fazer o seu trabalho mas o mesmo desencadeia sintomas” e 

os docentes Efectivos “às vezes vêem-se obrigados a abrandar o ritmo de trabalho ou a 

alterar o modo de trabalhar”. Os docentes contratados, dada a sua situação profissional, 

têm menos tempo de serviço e são por isso mais novos (associação entre o tempo de 

serviço e a idade) pelo que a interferência das doenças e lesões na sua actividade 

profissional revela-se preocupante e poderá ter como explicação a sua precariedade 

profissional. Por outro lado, os docentes efectivos, com mais tempo de serviço, são 

também os docentes mais velhos do estudo. Nesta perspectiva torna-se mais compreensível 

que se considerem às vezes obrigados a abrandar o seu ritmo de trabalho ou a alterar o 

seu modo de trabalhar (Quadro 80).   

 
 
 
 
 

 
 

Quadro 81 
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA do Índice de Capacidade para o Trabalho em 
relação às faltas ao trabalho devido à doença segundo a situação profissional  

 
  

Escala Situação 

Profissional 

Média DP F p 

ICT5 em relação às faltas ao trabalho 

devido à doença 

Contratado 

Vinculado 

Efectivo  

4,361 

4,368 

4,249 

,652 

,774 

,728 

6,535 ,000 

 

Há diferenças significativas no Índice de Capacidade para o Trabalho em relação às 

faltas ao trabalho, no último ano, devido à doença (ICT5), em função da situação 

profissional. Os docentes Vinculados revelam médias mais elevadas e os Efectivos mais 

baixas. Apesar do resultado da ANOVA ser significativo o teste de Sheffé não conseguiu 

identificar as diferenças entre pares (p=,578). Da observação das médias verificamos que 

os docentes Vinculados e os docentes Efectivos faltaram no último ano devido a doença, 

cuidados de saúde ou exames médicos no “Máximo 9 dias” (Quadro 81).  
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Quadro 82 
 

Qui-quadrado para a distribuição dos sujeitos por situação profissional 
em relação ao prognóstico do Índice de Capacidade para o trabalho  para daqui a dois 

anos tendo em conta a saúde 
 

ICT6  

Situação Profissional 1 - Duvido 4 - Não tenho a certeza 7 - Quase de certeza 

Contratado 

 

2 (1,2%) 17 (10,6%) 142 (88,2%) 

Vinculado 

 

4 (1,9%) 39 (18,7%)  166 (79,4%) 

Efectivo 15 (4,5%) 75 (22,5%) 243 (73,0%) 

χ² =16,601; gl=4; p=,002 

 
 

A análise do Qui-quadrado mostra que a distribuição dos sujeitos por situação 

profissional no Prognóstico da Capacidade para o Trabalho para daqui a dois anos tendo 

em conta a saúde (ICL6) não é por acaso, ou seja, a situação profissional influencia o modo 

como os docentes se avaliam. Os docentes Contratados são os que em maior número se 

avaliam com um prognóstico de “Quase de certeza” comparativamente com os Efectivos e 

Vinculados que em menor número se avaliam com o mesmo prognóstico. De realçar que 

apesar da maioria dos docentes se avaliar “Quase de certeza” com capacidade para o 

trabalho para daqui a dois anos, 27,0% dos docentes Efectivos e 19,6% dos docentes 

Vinculados “Não tem a certeza” ou “Duvida” se poderá exercer as suas funções daqui a 

dois anos (Quadro 82).  

 
 

Quadro 83 
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA do Índice de Capacidade para o Trabalho relativo 
à robustez psíquica segundo a situação profissional  

 
Escala Situação Profissional Média DP F p 

ICT7 relativo à robustez psíquica Contratado 

Vinculado 

Efectivo 

8,627 

8,650 

8,747 

1,922 

2,049 

2,225 

,232 ,793 

 
Não há diferenças significativas no Índice de Capacidade para o Trabalho relativo à 

robustez psíquica (ICT7) segundo a situação profissional (Quadro 83). 
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Quadro 84 
 
Médias e desvios-padrão e ANOVA do Índice Geral de Capacidade para o Trabalho 

segundo as habilitações académicas 
 

Escala Habilitações académicas Média DP F p 

ICT geral  Bacharelato 

Licenciatura 

Pós-graduação 

Mestrado/Doutoramento 

36,570 

39,122 

38,052 

39,595 

5,786 

4,996 

5,519 

5,095 

8,622 ,000 

 

Há diferenças significativas no Índice Geral de Capacidade para o Trabalho 

segundo as habilitações académicas sendo os docentes com Mestrado ou Doutoramento 

que apresentam médias mais elevadas e os com Bacharelato médias mais baixas. Os 

cálculos post hoc com o teste de Sheffé mostraram a existência de diferenças significativas 

entre os docentes com Mestrado ou Doutoramento e os docentes com Bacharelato 

(p=,002). A diferença é também significativa entre os docentes com Licenciatura e os 

docentes com Bacharelato (p=,000). Dos resultados podemos considerar que os docentes 

com Mestrado, Doutoramento ou Licenciatura tendem a revelar “Boa” Capacidade para o 

Trabalho e os docentes com Bacharelato “Moderada” Capacidade para o Trabalho. Em 

suma, os docentes com mais habilitações, tendem a revelar melhor Capacidade para o 

Trabalho (Quadro 84).  

 
Quadro 85 

 
Médias e desvios-padrão e ANOVA do Índice de Capacidade para o Trabalho actual 

em comparação com o melhor até agora segundo as habilitações académicas 
 

Escala Habilitações académicas Média DP F p 

ICT1 actual em 

comparação com o 

melhor até agora  

Bacharelato 

Licenciatura 

Pós-graduação 

Mestrado/Doutoramento 

7,609 

7,776 

7,672 

7,737 

1,529 

1,527 

1,720 

1,302 

,420 ,739 

 
 Como podemos observar no quadro 85, não há diferenças significativas na 

Capacidade para o Trabalho actual em comparação com a melhor até agora, segundo as 

habilitações académicas (ICT1). 
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Quadro 86 
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA do Índice de Capacidade para o Trabalho actual 
tendo em conta as exigências físicas e intelectuais do trabalho segundo as habilitações 

académicas 
 

Escala Habilitações académicas Média DP F p 

ICT2 tendo em conta as 

exigências físicas e 

intelectuais do trabalho 

Bacharelato 

Licenciatura 

Pós-graduação 

Mestrado/Doutoramento 

7,491 

7,780 

7,631 

7,762 

1,193 

1,296 

1,269 

1,289 

1,739 ,158 

 
Não há diferenças significativas no Índice de Capacidade para o Trabalho actual 

tendo em conta as exigências físicas e intelectuais do trabalho (ICT2), em função das 

habilitações académicas (Quadro 86).  

 
Quadro 87 

 
Médias e desvios-padrão e ANOVA do Índice de Capacidade para o Trabalho em 

relação às doenças ou lesões actuais diagnosticadas pelo médico segundo as habilitações 
académicas 

 
Escala Habilitações académicas Média DP F p 

ICT3 doenças ou 

lesões diagnosticadas 

pelo médico 

Bacharelato 

Licenciatura 

Pós-graduação 

Mestrado/Doutoramento 

3,098 

2,161 

2,637 

1,720 

2,884 

2,773 

2,573 

2, 156 

5,189 ,002 

 
Como podemos verificar no quadro 87, existem diferenças significativas no Índice 

de Capacidade para o Trabalho em relação às doenças ou lesões actuais diagnosticadas 

pelo médico (ICT3), segundo as habilitações académicas, sendo os docentes com 

Bacharelato que apresentam médias mais elevadas e os docentes com Mestrado ou 

Doutoramento médias mais baixas. Os cálculos post hoc com o teste de Sheffé mostraram a 

existência de diferenças significativas entre os docentes com Bacharelato e os docentes 

com Mestrado ou Doutoramento (p=,011). A diferença é também significativa entre os 

docentes com Bacharelato e os docentes com Licenciatura (p=,010). Perante os resultados 

podemos considerar que os docentes com Bacharelato manifestam, actualmente, mais 

doenças e lesões, por diagnóstico médico, do que os docentes com Mestrado, 
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Doutoramento ou Licenciatura. Mais uma vez os docentes com menos habilitações, tendem 

também a manifestar maior precariedade no que concerne ao seu estado de saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 88 

 
Médias e desvios-padrão e ANOVA do Índice de Capacidade para o Trabalho em 

relação à estimativa do incómodo causado pelas doenças segundo as habilitações 
académicas 

  
Escala Habilitações académicas Média DP F p 

ICT4 em relação à 

estimativa do incómodo 

causado no trabalho pelas 

doenças 

Bacharelato 

Licenciatura 

Pós-graduação 

Mestrado/Doutoramento 

4,715 

5,039 

4,965 

5,300 

1,190 

1,077 

,990 

,998 

4,860 ,002 

 

Há diferenças significativas no Índice de Capacidade para o Trabalho em relação à 

estimativa do incómodo causado no trabalho pelas doenças (ICT4) segundo as 

habilitações académicas, sendo os docentes com Mestrado ou Doutoramento que 

apresentam médias mais elevadas e os docentes com Bacharelato médias mais baixas. Os 

cálculos post hoc com o teste de Sheffé mostraram que os educadores e professores com 

Mestrado ou Doutoramento obtiveram médias superiores aos docentes com Bacharelato 

(p=,005). Os resultados vão no sentido de que os docentes com Mestrado ou Doutoramento 

considerem que “Conseguem fazer o seu trabalho mas o mesmo desencadeia sintomas” e 

os docentes com Bacharelato “às vezes vêem-se obrigados a abrandar o ritmo de trabalho 

ou a alterar o modo de trabalhar”. Perante os resultados podemos realçar a importância que 

as habilitações académicas representam no bem-estar docente (Quadro 88). 
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Quadro 89 
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA do Índice de Capacidade para o Trabalho em 
relação às faltas ao trabalho devido à doença segundo as habilitações académicas 

  
Escala Habilitações académicas Média DP F p 

ICT5 em relação às faltas 

ao trabalho devido à 

doença 

Bacharelato 

Licenciatura 

Pós-graduação 

Mestrado/Doutoramento 

4,260 

4,369 

4,172 

4,409 

,808 

,706 

,775 

,615 

1,968 ,117 

 
 Não há diferenças significativas no Índice de Capacidade para o Trabalho em 

relação às faltas ao trabalho, no último ano, devido à doença (ICT5), em função das 

habilitações académicas (Quadro 89). 

 

Quadro 90  
 

Qui-quadrado para a distribuição dos sujeitos por habilitações académicas 
em relação ao prognóstico do Índice de Capacidade para o trabalho  para daqui a dois 

anos tendo em conta a saúde   
 

ICT6  

Habilitações académicas 1 - Duvido 4 - Não tenho a certeza 7 - Quase de certeza 

Bacharelato 5 (4,1%) 48 (39,0%) 70 (56,9%) 

Licenciatura 12 (2,7%) 66 (14,6%)  374 (82,7%) 

Pós-graduação 2 (3,4%) 7 (12,1%) 49 (84,5%) 

Mestrado/Doutoramento 2 (2,9%) 10 (14,3%) 58 (82,9%) 

χ² =42,916; gl=6; p=,000 

 
  

A análise do Qui-quadrado mostra que a distribuição dos sujeitos por habilitações 

académicas no Prognóstico da Capacidade para o Trabalho para daqui a dois anos tendo 

em conta a saúde (ICL6) é significativa, ou seja, as habilitações académicas influenciam o 

modo como os docentes se avaliam. Os docentes com Pós-Graduação, Mestrado ou 

Doutoramento e Licenciatura são os que em maior número se avaliam com um prognóstico 

de “Quase de certeza” comparativamente com os seus colegas com Bacharelato que, em 

menor número, se avaliam com o mesmo prognóstico (Quadro 90). 
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Quadro 91 
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA do Índice de Capacidade para o Trabalho relativo 
à robustez psíquica segundo as habilitações académicas 

  
Escala Habilitações académicas Média DP F p 

ICT7 relativo à 

robustez psíquica 

Bacharelato 

Licenciatura 

Pós-graduação 

Mestrado/Doutoramento 

8,658 

8,685 

8,931 

8,508 

1,953 

2,100 

2,338 

2,284 

,411 ,745 

 

Não há diferenças significativas no Índice de Capacidade para o Trabalho relativo à 

robustez psíquica (ICT7) segundo as habilitações académicas (Quadro 91). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 92 
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA do Índice Geral de Capacidade para o Trabalho 
segundo as regiões geográficas  

 
Escala Regiões 

Geográficas 

Média DP F p 

ICT geral  RNorte 

RCentro 

RLisboa 

RSul 

39,424 

38,085 

38,983 

38,861 

4,716 

5,093 

5,438 

5,530 

1,782 ,149 

 
  

Como podemos observar no quadro 92, não existem diferenças significativas no Índice 

Geral de Capacidade para o Trabalho em função das diferentes regiões geográficas. 
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Quadro 93 
 

Médias e desvios-padrão ANOVA do Índice de Capacidade para o Trabalho actual 
em comparação com o melhor até agora segundo as regiões geográficas  

  
Escala Regiões 

Geográficas  

Média DP F p 

ICT1 actual em comparação com o 

melhor até agora 

RNorte 

RCentro 

RLisboa 

RSul 

7,705 

7,698 

7,896 

7,691 

1,812 

1,333 

1,506 

1,668 

,588

  

,623 

 
  

Não há diferenças significativas na Capacidade para o Trabalho actual em 

comparação com a melhor até agora (ICT1), em função das diferentes regiões geográficas 

(Quadro 93). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 94 
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA do Índice de Capacidade para o Trabalho tendo 
em conta as exigências físicas e intelectuais do trabalho  

segundo as regiões geográficas  
 

Escala Regiões 

Geográficas 

Média DP F p 

ICT2 tendo em conta as exigências 

físicas e intelectuais do trabalho 

RNorte 

RCentro 

RLisboa 

RSul 

7,878 

7,583 

7,772 

7,831 

1,295 

1,189 

1,420 

1,375 

1,926

  

,124 

 
 

Não há diferenças significativas no Índice de Capacidade para o Trabalho em 

relação às exigências físicas e intelectuais do trabalho (ICT2) segundo as diferentes 

regiões geografias (Quadro 94). 
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Quadro 95 
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA do Índice de Capacidade para o Trabalho em 
relação às doenças ou lesões actuais diagnosticadas pelo médico  

segundo as regiões geográficas 
 

Escala Regiões 

Geográficas  

Média DP F p 

ICT3 em relação às doenças ou 

lesões diagnosticadas pelo 

médico 

RNorte 

RCentro 

RLisboa 

RSul 

2,073 

2,656 

2,096 

2,132 

2,426 

3,078 

2,350 

2,606 

2,174  ,090 

 
Não há diferenças significativas no Índice de Capacidade para o Trabalho em 

relação às doenças ou lesões actuais diagnosticadas pelo médico (ICT3), em função das 

diferentes regiões geográficas (Quadro 95). 

 
Quadro 96 

 
Médias e desvios-padrão e ANOVA do Índice de Capacidade para o Trabalho em 

relação à estimativa do incómodo causado no trabalho pelas doenças  
segundo as regiões geográficas  

 
Escala Regiões 

Geográficas  

Média DP F p 

ICT4 em relação à estimativa do 

incómodo causado no trabalho pelas 

doenças 

RNorte 

RCentro 

RLisboa 

RSul  

5,205 

4,899 

5,174 

4,970 

1,100 

1,055 

1,088 

1,114 

2,722

  

,043 

 

Há diferenças entre as diferentes regiões geográficas e o Índice de Capacidade para 

o Trabalho em relação à estimativa do incómodo causado no trabalho pelas doenças 

(ICT4), sendo os docentes que leccionam na Região Norte (RNorte) que apresentam 

médias mais elevadas e os docentes da Região Centro (RCentro) médias mais baixas. 

Apesar do resultado da ANOVA ser significativo o teste de Sheffé não conseguiu 

identificar as diferenças entre pares (p=,998). Analisadas as médias observamos que os 

docentes da Região Norte “Conseguem fazer o seu trabalho mas o mesmo desencadeia 

sintomas” e os docentes da Região Centro “Às vezes vêem-se obrigados a abrandar o ritmo 

de trabalho ou a alterar o modo de trabalhar” (Quadro 96).   
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Quadro 97 
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA do Índice de Capacidade para o Trabalho em 
relação às faltas ao trabalho devido à doença segundo as regiões geográficas  

  
Escala Regiões 

Geográficas  

Média DP F p 

ICT5 em relação às faltas ao trabalho 

devido à doença 

RNorte 

RCentro 

RLisboa 

RSul  

4,411 

4,401 

4,277 

4,275 

,651 

,703 

,722 

,764 

1,822

  

,142 

 

Não há diferenças significativas no Índice de Capacidade para o Trabalho em 

relação às faltas ao trabalho, no último ano, devido à doença (ICT5), em função das 

diferentes das regiões geográficas (Quadro 97). 

 
Quadro 98 

 
Qui-quadrado para a distribuição dos sujeitos por regiões geográficas 

em relação ao prognóstico do Índice de Capacidade para o trabalho  para daqui a dois 
anos tendo em conta a saúde  

 
ICT6  

Regiões Geográficas 1 - Duvido 4 - Não tenho a certeza 7 - Quase de certeza 

RNorte 2 (2,9%) 15 (22,1%) 51 (75,0%) 

RCentro 3 (1,1%) 67 (24,9%) 199 (74,0%) 

RLisboa 9 (7,1 %) 13 (10,3%) 104 (82,5%) 

RSul  7 (2,9%) 36 (15,0%) 197 (82,1%) 

χ²=24,393; gl=6; p=,000 

 

A análise do Qui-quadrado de Pearson mostra que a distribuição dos sujeitos por 

regiões geográficas no Prognóstico da Capacidade para o Trabalho para daqui a dois 

anos, tendo em conta a saúde (ICL6) não é por acaso, ou seja, as regiões geográficas 

influenciam o modo como os docentes se avaliam. Os docentes da Região de Lisboa 

(RLisboa) e da Região Sul (RSul) são os que em maior número se avaliam com um 

prognóstico de “Quase de certeza” comparativamente com os seus colegas da Região 

Centro (RCentro) e Região Norte (RNorte) que, em menor número, se avaliam com o 

mesmo prognóstico. De realçar que 26,0% de docentes da Região Centro (RCentro) e 
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25,0% da Região Norte (RNorte) “Não tem a certeza” ou “Duvida” se poderão exercer as 

suas funções daqui a dois anos (Quadro 98).  

 
 

Quadro 99 
 

Médias e desvios-padrão e ANOVA do Índice de Capacidade para o Trabalho relativo 
à robustez psíquica segundo as regiões geográficas  

  
Escala Regiões 

Geográficas  

Média DP F p 

ICT7 relativo à robustez psíquica RNorte 

RCentro 

RLisboa 

RSul  

9,250 

8,721 

8,754 

8,466 

2,268 

1,973 

1,986 

2,236 

2,579

  

,053 

 

Não há diferenças no Índice de Capacidade para o Trabalho relativo à robustez 

psíquica (ICT7) segundo as diferentes regiões geográficas (Quadro 99). 

 

 

 

5.4. SÍNTESE DOS RESULTADOS 

Atendendo à quantidade e diversidade dos resultados apresentados faremos, de 

imediato, uma síntese em relação aos aspectos que mais se evidenciaram, como ponte para 

a discussão dos resultados, que será elaborada, em pormenor, no capítulo seguinte. 

De uma forma geral os educadores e professores parecem estar conscientes não só 

da relação do Corpo e da Imagem Corporal com o contexto educativo mas também com o 

seu bem-estar em geral.  

A Linguagem corporal destaca-se na importância que os docentes lhe atribuem não 

só no processo de ensino aprendizagem, bem como na comunicação dos conteúdos 

programáticos e na relação pedagógica. Esta elevada valorização surge independente do 

género, tempo de serviço e do grau académico do docente. As características mais 

específicas do seu trabalho levam os docentes do Pré-escolar e do 1º Ciclo do Ensino 

Básico a atribuírem-lhe uma importância ainda superior à dos seus colegas dos outros 

níveis de ensino.  
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Associada à Linguagem corporal surge a Imagem corporal, onde encontramos uma 

tendência para que os docentes que consideram a primeira importante, valorizem também a 

segunda. Ou seja, o mais importante no processo de ensino aprendizagem parece ser, para 

a nossa amostra, a Linguagem corporal mas a sua eficaz expressão é facilitada, em algum 

grau, pela satisfação com a sua Imagem corporal e bem-estar. Contudo, por si só, a 

Imagem corporal é de menor importância no processo de ensino aprendizagem, 

possivelmente por esta estar mais associada aos aspectos relacionais, enquanto que a 

Linguagem corporal acumula importância na própria transmissão de conhecimentos. As 

mulheres valorizam um pouco mais do que os homens a importância da satisfação com a 

Imagem corporal nas relações interpessoais inerentes à actividade docente e ao bem-estar. 

Os docentes com menos tempo de serviço começam por dar bastante importância à 

Imagem corporal, diminuindo esta importância na década seguinte, para voltar a aumentar 

a partir dos 11 a 20 anos de tempo de serviço. Considerando o nível de ensino são os 

docentes do 1º Ciclo o Ensino Básico que apresentam médias mais elevadas.  

A Auto-percepção do corpo surge como um conceito importante. Porém a sua baixa 

consistência recomenda uma interpretação dos resultados mais reservada. De uma forma 

geral os docentes da amostra reconhecem, moderadamente, de um ponto de vista realista e 

de aceitação, o reconhecimento da importância dos cuidados com o seu corpo e com a sua 

imagem corporal. É de realçar que são os docentes com mais tempo de serviço que 

pontuam mais alto neste factor associando-o, provavelmente, a alguma maturidade e à 

relativização dos aspectos menos favoráveis associados ao corpo. Os docentes do Pré-

escolar e os e os professores do 1º Ciclo do Ensino Básico também pontuam mais alto do 

que os seus colegas neste factor, eventualmente, devido às características próprias da sua 

actividade docente.  

A nível dos Estilos e comportamentos comunicacionais na sala de aula, a amostra, 

de uma forma geral, não se revê num estilo passivo, pontuando em média abaixo de três, 

seja qual for a variável independente considerada. De salientar apenas que uma média um 

pouco mais elevada surge nos docentes no inicio da carreira, portanto com menor 

experiência de ensino, e nos docentes do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

De algum modo curioso é o facto de que para qualquer dos factores do Corpo, 

Imagem Corporal e Actividade Docente, não existirem correlações relevantes com a 

Satisfação com o corpo, com a Auto-eficácia docente ou com o Índice de Capacidade para 
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o Trabalho. Ou seja, um docente pode sentir-se menos bem com o seu corpo mas continuar 

a reconhecer e a defender que a linguagem corporal e a própria imagem corporal são 

importantes no processo de ensino aprendizagem.  

De uma forma geral, a nossa amostra afirma ter uma razoável Satisfação com o seu 

corpo. A satisfação com o próprio corpo tende a diminuir com o aumento do tempo de 

serviço, o que facilmente se compreende se olharmos para uma tendência semelhante 

quando considerado o Índice de Capacidade para o Trabalho. De facto é explicável que, 

com a idade, a saúde e a capacidade para o trabalho tendam a decrescer. Recordamos que 

os docentes com mais tempo de serviço afirmam sentir maior incómodo, causado pelas 

doenças, no trabalho que desenvolvem.  

Quando questionados acerca das Motivações para a escolha da profissão docente, 

os educadores e professores valorizaram aspectos intrínsecos à profissão, como a vocação, 

a comunicação dos conhecimentos e a contribuição para o desenvolvimento dos alunos 

mas, de uma forma igualmente importante, surgiram aspectos extrínsecos à profissão como 

a inexistência de alternativas. Isto acontece independentemente do nível de ensino do 

docente. Os aspectos intrínsecos da profissão como a comunicação dos conhecimentos e o 

desejo de contribuir para o desenvolvimento dos alunos são mais valorizados pelos 

docentes com menos de 2 anos de tempo de serviço. 

Como Causas do sucesso profissional, o bem-estar resultante da imagem corporal 

tem um peso mais importante comparativamente com as características pessoais a nível 

pedagógico. Contudo, podemos dizer que qualquer dos aspectos apontados como Causas 

do sucesso profissional é avaliado, pelos docentes, como importante. Aspectos 

relacionados com a sua competência profissional e com as suas características pessoais 

em situações de relacionamento interpessoal são mais valorizados pelos docentes com 

menos de 2 anos de tempo de serviço. 

Na Formação docente e o bem-estar, o domínio de estratégias que ajudem o 

docente a superar situações de mal-estar assume maior relevância comparativamente com 

a inclusão de conteúdos relacionados com a importância da linguagem corporal. Contudo, 

os diferentes conteúdos relativos à formação docente assumem, para os nossos docentes, 

uma importância relevante.      

A maior parte da amostra tende para um elevado sentido de Auto-eficácia docente. 

São os Educadores de Infância e os docentes cujo tempo de serviço se situa entre 11 a 20 
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anos que se percepcionam com mais elevada auto-eficácia comparativamente com  os 

professores do Ensino Secundário e os docentes entre 2 a 5 anos de tempo de serviço. 

A maior parte da amostra situa-se no nível “Bom” ou “Óptimo” no Índice de 

Capacidade para o Trabalho. São os docentes com menos 2 anos de tempo de serviço que 

revelam “Óptima” Capacidade para o Trabalho e os docentes com mais tempo de serviço 

“Baixa” Capacidade para o Trabalho. Estes resultados são explicáveis atendendo a que os 

docentes com menos tempo de serviço são mais novos do que os docentes com mais tempo 

de serviço. Com a idade os problemas de saúde tendem a aumentar e a capacidade para o 

trabalho a diminuir. É contudo preocupante a percentagem de docentes que manifesta 

doenças e lesões com diagnóstico médico e que, independentemente do tempo de serviço, 

considera que o incómodo causado no trabalho pelas doenças desencadeia sintomas, 

obrigando, mesmo, os docentes mais velhos a abrandar o seu ritmo de trabalho ou a alterar 

o seu modo de trabalhar. No que concerne às faltas dadas, no último ano, devido à doença, 

cuidados de saúde ou exames médicos, quase metade da amostra não faltou “Nenhum dia” 

(46,4%) e quase metade faltou no “Máximo 9 dias” (43,1%). A tendência aponta para que 

os docentes com menos de 2 anos de tempo de serviço não faltem “Nenhum dia” e os 

educadores e professores com mais de 21 anos no “Máximo 9 dias”.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI  

                                                                         Discussão  



 

 

Não há ideia, por mais antiga e absurda, que não seja 

susceptível de melhorar o nosso conhecimento. 
Feyerabend (1991)  

 

 
DISCUSSÃO  

 

A revisão da literatura revelou a inexistência de estudos específicos com 

educadores e professores relacionando a importância do Corpo e da Imagem Corporal com 

a Actividade Docente, com a Auto-Eficácia e com a Capacidade para o Trabalho, o que 

dificultou a discussão dos resultados, nomeadamente na análise comparativa. Por esta 

razão a discussão dos resultados baseia-se, fundamentalmente, em teorias desenvolvidas 

por autores especialistas nas áreas adjacentes à temática em estudo.   

Para uma maior facilidade de exposição e de leitura, a discussão dos resultados será 

organizada em torno das variáveis avaliadas: o Corpo e a Imagem Corporal, a Auto-

Eficácia Docente e os indicadores relativos ao Índice de Capacidade para o Trabalho.  

 
 
 
 
6.1. CORPO, IMAGEM CORPORAL E ACTIVIDADE DOCENTE (CICAD) 
 

Em 1958, Alexander Lowen, médico e terapeuta, referia que a confiança na vida 

está relacionada com a confiança no próprio corpo. Merleau-Ponty (1997) menciona que o 

corpo que observamos, ou melhor o corpo que os nossos sentidos captam, é um objecto 

físico a que chama coisa entre coisas. No dizer de Ribeiro (2003:15) “como objecto físico 

que realmente é, o meu corpo partilha o espaço com outros objectos físicos, incluindo 

outros corpos humanos, e ocupa uma porção de espaço – o lugar corporal – que não pode 

partilhar e que o acompanha nas suas deslocações no espaço comum” a partir do qual cada 

um de nós se orienta e organiza os objectos que o povoam. Este autor distingue no corpo 

próprio duas estruturas: uma que é exterior (física, biológica) e outra que é interior (vivida, 

fenomenológica). Associadas às experiências corporais, agradáveis e desagradáveis, estão 

uma variedade de modalidades de níveis de desempenho nas suas diferentes funções entre 

elas a satisfação corporal, considerada por Bruchon-Schweitzer (1990) como a dimensão 

avaliativa predominante quando alguém confronta os desempenhos do seu corpo com as 

suas necessidades, desejos e expectativas. Esta autora considera que a satisfação com a 



 

302 

 

imagem corporal em relação ao corpo subjectivo é também uma dimensão avaliativa 

predominante, donde se tira maior ou menor prazer ou sofrimento. Inerente à 

comunicabilidade e aos desempenhos do corpo está a linguagem corporal que é 

considerada por Fast (2001:15) como “o estudo de todos os movimentos do corpo, dos 

mais deliberados aos completamente inconscientes, daqueles que se aplicam 

exclusivamente numa cultura àqueles que transpõem todas as barreiras culturais”. São 

múltiplos os autores que mencionam que grande parte da comunicação é expressa através 

da linguagem corporal (gestos, postura, expressão facial, respiração, entre outras) 

(Mehrabian, 1971; Morris, 1972; Tiriba, 1995; Fast, 2001). Também na docência, a 

linguagem não-verbal promove a eficácia relacional e comunicacional nos contextos 

educativos (Jesus, 1997; Rego, 2003) e a melhoria na transmissão das mensagens verbais 

(Filipe, 2004). Através da postura, do tom de voz, do semblante, dos movimentos, da 

expressão facial, os estilos relacionais e comunicacionais podem complementar ou não as 

situações de relacionamento interpessoal (Jesus, 1995; 1997) e a eficácia comunicacional 

(Rego, 2003). No dizer de muitos autores (Jesus, 1997; Tavares, 1993; 1996; Silva et al., 

2000a; Castelo-Branco & Pereira, 2001; 2001a; 2001b; Ribeiro, 2003; Castelo-Branco, 

2006) o corpo, com todas as suas especificidades, sinais e expressões tem uma função vital 

no bem-estar das pessoas e ocupa um lugar único nos diferentes contextos da vida. 

 

. Diferenças na amostra na Linguagem corporal e nos Estilos e comportamentos 

comunicacionais na sala de aula  

Os docentes do estudo apresentam médias mais elevadas na Linguagem corporal e 

médias mais baixas nos Estilos e comportamentos comunicacionais na sala de aula.  

A Linguagem corporal destaca-se na importância que os docentes lhe atribuem não 

só no processo de ensino aprendizagem bem como na comunicação dos conteúdos 

programáticos e na relação pedagógica e os Estilos e comportamentos comunicacionais na 

sala de aula, pelos itens que sobressaíram neste factor, descrevem comportamentos 

relacionais e comunicacionais do estilo passivo.  

Na Linguagem corporal os nossos resultados assemelham-se, no que diz respeito à 

transmissão da mensagem do professor, aos encontrados por Filipe (2004) num grupo de 

professores de línguas, tendo concluído que a linguagem não-verbal contribui para a 

qualidade das interacções e melhoria na transmissão das mensagens verbais. Também 
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Rego (2003) e Jesus (1997) valorizam a função da linguagem não-verbal (gestual ou 

corporal) nas situações de relacionamento interpessoal, na qualidade da relação pedagógica 

e na eficácia comunicacional das lições.  

Os comportamentos relacionais e comportamentais dos Estilos e comportamentos 

comunicacionais na sala de aula que emergiram no estudo, tais como o tom de voz 

utilizado (apagado e hesitante) e a adopção de algumas posturas e expressões corporais 

(mãos nos bolsos, testa franzida e lábios apertados) aproximam-se das manifestações 

relacionais e comportamentais do estilo passivo de comunicação descritos por Jesus 

(1997), Silva, Sousa Nossa e Silvério (2000a) e Rego (2003) cujas características se 

evidenciam pela postura contraída, no modo do olhar, no tom de voz apagado e hesitante, 

na expressão facial, na atitude de submissão, na ansiedade permanente e na dificuldade em 

tomar decisões.  

Nesta linha de análise e atendendo aos resultados, os docentes da amostra 

valorizam a Linguagem corporal, pela sua importância no processo de ensino 

aprendizagem, na eficácia comunicacional dos conteúdos programáticos e na relação 

pedagógica e não se revêem nos comportamentos relacionais e comunicacionais de um 

estilo passivo. 
 

. Diferenças na amostra na Auto-percepção do corpo e na Imagem corporal  

Os resultados indicam uma valorização pouco acima da média na Auto-percepção 

do corpo e uma importância média na Imagem corporal.  

No dizer de Ribeiro (2003) cada indivíduo avalia o seu corpo segundo a percepção 

que tem dos seus desempenhos nas suas diferentes funções (biológicas, psicológicas, 

sociais) tendo em conta os níveis de satisfação ou insatisfação daí decorrentes. Para este 

autor as pessoas nem sempre são objectivas na avaliação do corpo próprio, contudo é fruto 

dessas auto-percepcões que se constrói a auto-estima, dimensão essencial do sentimento de 

identidade. Também a imagem corporal corresponde, segundo Jurand (1953, citado por 

Tucker, 1981), ao conhecimento e percepção que o indivíduo tem da estrutura, aparência, 

capacidades e limitações do seu corpo.  

Nesta perspectiva e atendendo aos resultados, podemos considerar que, de uma 

forma geral, os docentes da amostra demonstram, com razoável aceitação, o 

reconhecimento da importância, necessidades e cuidados a ter com seu corpo e valorizam 
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também, com alguma importância, a influência da satisfação da imagem corporal nas 

relações interpessoais inerentes ao exercício da profissão e no bem-estar.  
 

. Relação entre a Linguagem corporal e a Imagem corporal 

Os resultados sugerem que há uma relação elevada entre a Linguagem corporal e a 

Imagem corporal. Apesar dos docentes atribuírem maior importância à Linguagem 

corporal do que à Imagem corporal (valorizando as duas), ambas apresentam uma 

correlação elevada. A tendência é então para que os professores que valorizam a linguagem 

corporal valorizem também a imagem corporal. Contudo, por si só, a imagem corporal é de 

menor importância no processo de ensino aprendizagem, possivelmente por estar mais 

associada aos aspectos relacionais e ao bem-estar, enquanto que a linguagem corporal 

acumula importância na própria transmissão de conhecimentos.  

Para Ribeiro (1996) a função do corpo é um requisito fundamental para quem está 

envolvido num acto de comunicação interpessoal, nomeadamente a classe docente, 

enquanto componente estrutural da identidade e variável mediadora da relação na 

interpretação correcta das mensagens. Segundo Hall (1979) a linguagem corporal assume 

um significado vital na expressão da comunicação. Na docência, Jesus (1997) e Rego 

(2003) acrescentam que a função da linguagem não-verbal (gestual ou corporal) subjaz às 

situações de relacionamento interpessoal, à qualidade da relação pedagógica e à eficácia 

comunicacional das lições. Imbricada no corpo está a imagem corporal que, no dizer de 

Bruchon-Scweitzer (1990:173-174), é “o conjunto de representações, sentimentos, atitudes 

que o indivíduo elaborou acerca do seu corpo ao longo da sua existência, através de 

experiências sensoriais e cognitivas, mas também afectivas e sociais” sendo a satisfação 

com a imagem corporal uma dimensão avaliativa predominante constituída por três 

factores: aptidões motoras, aptidão física e saúde; face e aparência geral e aspectos 

relacionados com várias partes do corpo (Tucker, 1985). 

Conhecedores deste compositum que é a (id)entidade corporal, podemos perceber 

que os docentes do nosso estudo, apesar de atribuírem maior valor à linguagem corporal, 

pela importância que acumula no próprio processo de ensino aprendizagem e na 

transmissão dos conteúdos programáticos, não deixam de considerar que a sua eficaz 

expressão é facilitada, em algum grau, pela satisfação com a sua imagem corporal e bem-

estar. 
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. Relação entre a Imagem corporal e os Estilos e comportamentos comunicacionais na 

sala de aula 

Os resultados vão no sentido de que há uma relação elevada entre a Imagem 

corporal e os Estilos e comportamentos comunicacionais na sala de aula, o que se traduz 

por uma grande valorização da imagem corporal pelos docentes que mais utilizam um 

estilo passivo de comunicação.  

Os sujeitos que se enquadram num estilo passivo de comunicação, um dos três 

estilos relacionais mais referenciados na actividade docente (passivo, agressivo e assertivo) 

(Jesus, 1997; Silva et al., 2000a; Rego, 2003), apresentam características comportamentais 

que se revelam no plano da linguagem corporal através de “uma postura contraída, os 

ombros encolhidos, muitos movimentos, nomeadamente inclinações de cabeça frequentes, 

uma expressão facial com as sobrancelhas levantadas e mordendo o lábio inferior, os olhos 

abertos e um tom de voz apagado e com hesitações” denotando uma “atitude de 

submissão”, uma “ansiedade permanente” e uma “dificuldade em dizer não e em tomar 

decisões” (Jesus, 1997:81-82). Estas manifestações, reveladoras de menor confiança, 

contrastam com a “atitude geral de confiança” do sujeito assertivo e com a “atitude de 

dominância” do sujeito agressivo (Jesus, 1997). Por outro lado, a satisfação imagem 

corporal compreende não só a aparência do corpo, tal como cada um a percepciona, mas 

abrange também os elementos de representação e pensamentos respeitantes a funções 

corporais (Alvim, 1962).  

Os resultados evidenciam que são os docentes da amostra que mais utilizam um 

estilo passivo de comunicação que atribuem uma maior valorização à imagem corporal. 

Em nosso entender, esta associação sugere que, apesar de se enquadrarem num estilo 

passivo de comunicação, caracterizado por uma atitude geral de menor confiança face às 

situações relacionais inerentes ao contexto educativo, estes docentes não deixam, todavia, 

de valorizar e reconhecer que a satisfação com a imagem corporal pode ser um factor de 

sucesso nas relações interpessoais inerentes ao exercício da profissão e no bem-estar.  
 

. Relação entre a Linguagem corporal e a Auto-percepção do corpo 

Os resultados sugerem que há uma relação moderada entre a Linguagem corporal e 

a Auto-percepção do corpo. Esta associação mostra alguma tendência para que uma 
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valorização da linguagem corporal aumente em conjunto com o reconhecimento da 

importância e dos cuidados com o corpo e com a sua imagem corporal.  

Na perspectiva de Thinès e Lempereuer (1994), o (meu) corpo é vivido como uma 

unidade psico-física, uma estrutura emocional e cognitiva subjacente a todo o 

comportamento intencional, sendo os mecanismos fisiológicos condições de possibilidade 

dos comportamentos afectivos que se exprimem e extravasam através de diferentes 

expressões e linguagens. Neste intercâmbio de sinais, correspondente a ideias, consoante a 

realidade do momento, é que a palavra se torna no gesto, acto individual e voluntário que 

cada um de nós utiliza para formular um desejo, um pensamento (Castelo-Branco & 

Pereira, 2001; 2001a). Neste sentido, torna-se compreensível que exista, nos docentes do 

estudo, alguma tendência para que a valorização da linguagem corporal aumente em 

conjunto com o reconhecimento da importância, necessidades e cuidados com seu corpo e 

com a sua imagem corporal.  
 

. Relação dos Estilos e comportamentos comunicacionais na sala de aula com a 

Linguagem corporal e com a Auto-percepção do corpo  

Os resultados indicam que não há uma relação substantiva dos Estilos e 

comportamentos comunicacionais na sala de aula com a Auto-percepção do corpo e com a 

Linguagem corporal.  

Na docência o estilo passivo de comunicação é um dos três estilos relacionais 

(passivo, agressivo e assertivo), caracterizado por uma atitude geral de menor confiança 

(“atitude de submissão”,“ansiedade permanente” e uma “dificuldade em dizer não e em 

tomar decisões”) que se manifesta no plano da linguagem corporal pela postura contraída, 

pelos muitos movimentos que o docente exterioriza, pelas especificidades da expressão 

facial (sobrancelhas levantadas e mordendo o lábio inferior), pelo tom de voz apagado e 

hesitante e o modo de olhar (Jesus, 1997:81-82). 

No nosso estudo a auto-percepção do corpo reflecte a relação do docente com o seu 

próprio corpo e com a sua imagem corporal. A ênfase é colocada numa certa consciência 

do corpo no sentido do reconhecimento das suas necessidades, cuidados e importância. 

Uma baixa valorização revela a negação desse reconhecimento. No dizer de Ribeiro (2003) 

a avaliação que cada indivíduo faz do seu corpo depende da percepção que tem dos seus 

desempenhos nas suas diferentes funções, tendo em conta os níveis de satisfação ou 
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insatisfação daí decorrentes, o que significa que o que ele avalia “não são as qualidades 

reais do corpo (valor objectivo) mas os benefícios pessoais da sua utilização (valor 

subjectivo) (idem:43) ”. Por outro lado, a linguagem não-verbal (gestual ou corporal) é tida 

como um complemento da linguagem verbal e reconhecida pelo seu relevo na eficácia 

comunicacional e na dinâmica das relações interpessoais (Jesus, 1997; Tavares, 1993; 

1996; Ribeiro, 1996; 2003; Tavares et al., 2004).  

Tendo em conta que os docentes em causa se enquadram, pelas suas características 

relacionais, no estilo passivo de comunicação, ousamos considerar que à menor confiança 

que revelam nas situações relacionais e comunicacionais do contexto educativo pode estar 

associado o valor pouco substancial que atribuem ao seu próprio corpo e à sua imagem 

corporal, menor valor que interfere, igualmente, na associação pouco substantiva que 

atribuem à influência da linguagem corporal no contexto educativo, até porque esta está de 

alguma forma também relacionada aos aspectos relacionais do acto educativo.  
 

. Relação entre a Auto-percepção do corpo e a Imagem corporal 

A relação da Auto-percepção do corpo com a Imagem corporal é mais reduzida.  

A avaliação que cada um de nós faz do seu corpo depende da percepção que tem 

dos seus desempenhos nas suas diferentes funções (Ribeiro, 2003). Também a satisfação 

com a imagem corporal é considerada por Bruchon-Schweitzer (1990) como a dimensão 

avaliativa predominante quando alguém confronta os desempenhos do seu corpo com as 

suas necessidades, desejos e expectativas.  

Apesar de reduzida, a relação da auto-percepção do corpo com a imagem corporal 

não deixa de ser valorizada. De difícil interpretação podemos considerar que esta relação 

pode advir do valor que estes docentes atribuem às percepções relativas ao seu próprio 

corpo no sentido do reconhecimento das suas necessidades, cuidados e importância, auto-

percepções que os leva a que reconheçam, de certa forma, a importância da imagem 

corporal nas relações interpessoais inerentes ao exercício da profissão e ao bem-estar.  
 

. Diferenças de género nos diferentes factores do Corpo, Imagem Corporal e 

Actividade docente (CICAD)  

Na Imagem corporal o género feminino apresenta médias mais elevadas do que o 

género masculino. Resultados que contrariam os verificados no estudo desenvolvido por 
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Castelo-Branco (2000) numa amostra de 231 professores, 201 (87%) do sexo feminino e 

30 (13%) do sexo masculino, cujo objectivo foi avaliar a influência da satisfação com a 

imagem corporal no bem-estar docente, tendo concluído que, tanto nos homens como nas 

mulheres, a sua influência não foi determinante. Contudo, na generalidade, a valorização 

dada pelas mulheres ao corpo e à imagem corporal está patente em vários estudos (Cash & 

Brown, 1989; Cash & Pruzinsky, 1990) que, segundo alguns autores, pode estar 

relacionada com factores de ordem cultural, tais como ideais de beleza e padrões de 

atracção, que influenciam as suas percepções, em todas as idades, ao longo da vida 

(Vasconcelos, 1995; Pina de Morais, 1996; Ribeiro, 2003). No dizer de Ribeiro (2003) “na 

sociedade ocidental dos nossos dias a beleza corporal é um valor eminentemente feminino, 

e as mulheres que não nasceram belas são até socialmente compelidas a produzir o efeito 

de beleza”. (…). “Por isso na nossa sociedade a beleza é, para as mulheres, uma 

componente importante da sua identidade” (idem:262). Para Tubert (1996) há ainda 

identificações que na mulher passam pela sua natureza de ser mulher, nomeadamente a 

maternidade. Esta autora refere que apesar da existência de outras imagens de identificação 

para a mulher, o ideal cultural da maternidade continua a manter-se, levando-a a conviver 

naturalmente com o corpo, que assume uma importância singular na relação de 

proximidade afectiva com o seu filho, que se exprimem através do (con)tacto e da 

linguagem corporal. Para Hermant (1988), as informações fundamentais na criança são 

fornecidas, nos primeiros meses de vida, pela exploração do corpo materno, sendo a sua 

descoberta feita através da exploração corporal com a implicação gradual dos órgãos dos 

sentidos. Perante o descrito podemos perceber porque são as mulheres que mais valorizam 

a importância da imagem corporal e consideram que a sua influência se reflecte mais 

intimamente no seu desempenho profissional, no desenvolvimento das suas relações 

interpessoais, inerentes ao acto educativo e no seu bem-estar em comparação com os seus 

pares do género masculino.   
 

. Diferenças de tempo de serviço nos diferentes factores do Corpo, Imagem Corporal e 

Actividade Docente (CICAD)  

. Na Imagem Corporal são os docentes com menos 2 anos de tempo de serviço e os 

docentes com mais de 21 anos que apresentam médias mais elevadas e os docentes de 6-10 

anos de tempo de serviço, médias mais baixas, ou seja a importância da imagem corporal 



Discussão  

309 

 

 

nos aspectos relacionais da acção educativa e no bem-estar é mais valorizada no início da 

carreira, diminuindo nos anos seguintes, para voltar a uma maior valorização, e crescente, 

a partir dos 11 anos de tempo de serviço. Resultados contrários foram verificados por 

Castelo-Branco (2000), num estudo similar com 231 docentes, onde os educadores e 

professores com menos 2 anos de tempo de serviço e os docentes com mais de 21 anos de 

tempo de serviço, que revelaram maior mal-estar face à profissão, manifestavam, 

igualmente, mais insatisfação com a sua imagem corporal e os docentes entre 6-10 anos de 

tempo de serviço, que evidenciavam algum bem-estar na docência, demonstravam também 

alguma satisfação com a sua imagem corporal. Assim sendo, ousamos relacionar os nossos 

resultados com o bem-estar, conceito multifacetado ou pluridimensional (Barros de 

Oliveira, 2001) relacionado com o trabalho (Seco, 2000) e que integra também a satisfação 

com a imagem corporal (Castelo-Branco, 2000; Castelo-Branco & Pereira, 2001a). Nesta 

óptica podemos perceber que, independentemente do tempo de serviço, as avaliações que 

os docentes apresentam relativamente à importância da imagem corporal nos aspectos 

relacionais da acção educativa pode estar associada ao seu estado geral de bem ou de mal-

estar face à profissão. 

. Na Auto-percepção do corpo são os docentes com mais de 21 anos de tempo de 

serviço que apresentam médias mais elevadas e os docentes de 2 a 5 anos, médias mais 

baixas. A diferença é também significativa nos docentes de 11 a 20 anos e de 2 a 5 anos de 

tempo de serviço. De realçar que os educadores e professores com mais tempo de serviço 

pontuam mais alto neste factor comparativamente com os restantes docentes. Segundo 

Ribeiro (2003) a auto-percepção do corpo resulta da avaliação que cada sujeito faz dele, 

tendo em conta a percepção que tem dos seus desempenhos nas suas diferentes funções. 

Alves (1999), no âmbito das representações sociais do corpo mais velho, tendo em conta as 

concepções estereotipadas associadas à aparência de um corpo envelhecido, pretendeu 

estudar, numa amostra de 20 sujeitos, com uma média de idades de 71 anos, de que forma 

os sujeitos mais velhos se percepcionavam face ao seu corpo. Perante os resultados 

concluiu que os mais velhos manifestavam ainda, espírito de iniciativa, projectos quanto ao 

futuro e vontade de mudança, numa atitude reveladora de que o corpo continua a ser 

objecto de valorização e integrador da identidade. Contudo, foi reconhecido pelos sujeitos 

entrevistados, o desejo de esforços que retardem, o mais possível, o envelhecimento 
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biológico. Nesta linha de análise, apesar da diferença de idades entre os indivíduos do 

estudo efectuado por Alves (1999) e os “nossos” docentes mais velhos, a analogia pode ser 

enfatizada na maturidade com que estes encaram o seu corpo, amadurecimento decorrente 

da idade, da experienciação de vida e dos desempenhos do seu corpo nas suas diferentes 

funções, nomeadamente na acção educativa. A idade e a maturidade ajuda-os a valorizar os 

cuidados com o seu corpo e imagem corporal e a relativizar os aspectos menos favoráveis a 

ele associados. O mesmo pode não acontecer com os docentes entre 2 a 5 anos de tempo de 

serviço que, mais novos e com menor experiência de vida, não atribuem tanto valor às 

percepções relativas ao seu corpo e à sua imagem corporal.   

. Nos Estilos e comportamentos comunicacionais na sala de aula, os docentes com 

menos 2 anos de tempo de serviço apresentam médias mais elevadas e os docentes cujo 

tempo de serviço se situa entre 11 a 20 anos, médias mais baixas. A diferença é também 

significativa entre os docentes com menos de 2 anos de tempo de serviço e os docentes de 6 

a 10 anos e com mais de 21 anos de tempo de serviço. De realçar que os educadores e 

professores com menos tempo de serviço pontuam mais alto na utilização de um estilo 

passivo de comunicação comparativamente com os restantes docentes. De acordo com a 

revisão da literatura, não foram encontrados estudos específicos que confirmem ou 

infirmem os nossos dados, o que dificulta a análise comparativa. Assim sendo, remetemo-

nos para a relação entre o tempo de serviço e a experiência profissional. Para Ricord (1986) 

e Simões (1996) a experiência profissional está relacionada com o tempo de serviço, 

experiência que incute no docente, segurança e confiança. Nesta perspectiva, os docentes 

com menos 2 anos de tempo de serviço, pelo pouco tempo em que se encontram na 

docência, não terão ainda adquirido a experiência relacional e o à-vontade comunicacional 

na sala de aula já alcançada pelos seus colegas mais velhos, pelo que se torna compreensível 

que se revejam mais num estilo passivo relacional de comunicação na sala de aula. 
 

. Diferenças de nível de ensino nos diferentes factores do Corpo, Imagem Corporal e 

Actividade docente (CICAD)  

. Na Imagem corporal os docentes do 1º Ciclo do Ensino Básico revelam médias 

mais elevadas comparativamente com os docentes do 3º Ciclo do Ensino Básico. A 

diferença é também significativa entre os docentes do 1º Ciclo do Ensino Básico e os do 

Ensino Secundário.  
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. Na Auto-percepção do corpo os educadores de infância do ensino Pré-Escolar 

manifestam médias superiores aos docentes do Ensino Superior. A diferença é também 

significativa entre os professores do 1º Ciclo do Ensino Básico e os professores do Ensino 

Secundário e do Ensino Superior.  

. Na Linguagem corporal os educadores de infância do Ensino Pré-Escolar 

apresentam médias mais elevadas comparativamente com os professores do 3º Ciclo do 

Ensino Básico. 

Uma vez que na Imagem corporal, na Auto-percepção do corpo e na Linguagem 

corporal são os educadores de infância do Ensino Pré-Escolar e os docentes do 1º Ciclo do 

Ensino Básico que apresentam médias mais elevadas e os professores que se inserem no 

Ensino Superior, no Ensino Secundário e no 3º Ciclo do Ensino Básico médias mais 

baixas, consideramos ser pertinente fazer a análise destes resultados em torno das seguintes 

perspectivas: 

- Níveis etários e estádios de desenvolvimento em que se inserem os alunos 

inseridos nos diferentes níveis de ensino; 

- Características específicas relacionadas com os diferentes níveis de ensino.   

Os alunos do ensino pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico são os alunos mais 

novos de um percurso educativo para quem, pela idade e estádio de desenvolvimento, o 

corpo assume uma importância única e insubstituível. É através do corpo e das suas 

diferentes linguagens que a criança mais nova expressa as suas necessidades e aprende a 

saber integrar-se nos diferentes contextos onde se insere (Piaget, 1982; Bronfenbrenner, 

1979; Bruner, 1983; Hermant, 1988). No plano relacional e afectivo o corpo representa 

também, para os mais novos, um papel singular na interacção com o(s) outro(s)  

(Tavares,1993; 1996; Castelo-Branco & Pereira, 2001). Estas interacções desenvolvem, 

igualmente, no contexto educativo, maior proximidade relacional entre os alunos e 

docentes inseridos no ensino pré-escolar e no 1º ciclo do ensino básico: mimar, afagar, 

dramatizar são, dentre muitas, formas de expressão que promovem, no processo de ensino 

aprendizagem, a aquisição dos conteúdos programáticos. Nele (corpo) assentam também 

aprendizagens de noções e de competências básicas relacionadas com a vida diária, o que 

já não acontece com os alunos inseridos nos restantes níveis de ensino para quem, dado o 

seu nível etário, estas competências já terão sido adquiridas. Por outro lado, os curricula 
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relativos ao ensino Pré-Escolar e ao 1º Ciclo do Ensino Básico sublinham a forma como 

estes docentes devem (re)conhecer e saber utilizar o seu corpo na promoção de contextos 

educativos de qualidade. Como exemplo referimos as aulas de expressão corporal, de 

expressão dramática e de outras expressões artísticas. Tal “proximidade e cumplicidade” 

com o corpo não acontece nos restantes níveis de ensino, onde o corpo é mais um objecto 

de estudo e de conhecimento sobre a sua estrutura orgânica e diferentes funcionalidades.  

Mesmo na disciplina de expressão físico-motora, as práticas pedagógicas centram-se, 

preferencialmente, no ensino de técnicas desportivas predeterminadas através de 

metodologias directivas (Batista & Vasconcelos, 1995).  

Assim sendo, torna-se compreensível que sejam os Educadores de Infância e os 

professores do 1º Ciclo do Ensino Básico a revelar uma auto-percepção mais realista no 

que toca ao reconhecimento da importância, necessidades e cuidados a ter com o seu corpo 

e imagem corporal e que atribuam, em simultâneo, maior valor à influência da sua imagem 

corporal nos aspectos relacionais da acção educativa e no bem-estar bem como à 

importância da linguagem corporal como complemento no processo de ensino 

aprendizagem, na comunicação dos conteúdos programáticos e na relação pedagógica, em 

comparação com os seus colegas que se inserem nos restantes níveis de ensino.  

. Nos Estilos e comportamentos comunicacionais na sala de aula os professores do 

1º Ciclo do Ensino Básico revelam médias mais elevadas do que os professores do Ensino 

Secundário, resultados que indiciam que são os professores do 1º Ciclo do Ensino Básico 

que mais se revêem nos comportamentos representativos de um estilo passivo de 

comunicação em comparação com os seus colegas do Ensino Secundário. De acordo com a 

revisão da literatura, não foram encontrados estudos específicos que confirmem ou 

infirmem os nossos dados, o que dificulta a análise comparativa. Mesmo querendo 

justificar, pela maior ou menor satisfação profissional que estes docentes possam estar a 

vivenciar, os nossos resultados contrariam estudos já desenvolvidos que apontam para a 

redução gradual da satisfação profissional à medida que os docentes progridem no nível de 

ensino (Barros, Neto & Barros, 1991). Assim sendo, ousamos considerar que os mesmos 

poderão estar associados a características de personalidade intrínsecas aos docentes 

inseridos nestes dois níveis de ensino, que englobam segundo Diener (1984), 

características diferenciais permanentes (inteligência, carácter, temperamento, constituição 

e modalidades únicas de comportamento).  
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. Diferenças de situação profissional nos diferentes factores do Corpo, Imagem 

Corporal e Actividade docente (CICAD)  

Na Imagem corporal os docentes Vinculados apresentam médias mais elevadas e os 

docentes Contratados médias mãos baixas.  

Os níveis de situação profissional previstos no Estatuto da Carreira Docente dos 

Professores (aprovado pelo Decreto-Lei nº 139-A/90 e alterado pelo Decreto-Lei nº 1/98) 

abrangem todos os profissionais do ensino desde o nível mais estável da carreira (Quadro 

de Nomeação Definitiva ou Quadro de Escola), onde se inserem os professores Efectivos 

(anterior designação), ao Quadro de Nomeação Provisória, onde se incluem os professores 

Vinculados, até ao nível mais precário da carreira, onde se encontram os professores 

Contratados. Também mencionámos anteriormente que a imagem corporal condensa, no 

dizer de Bruchon-Schweitzer (1990:173-174) “o conjunto de representações, sentimentos, 

atitudes que o indivíduo elaborou acerca do seu corpo ao longo da existência” através de 

experiências sensoriais, cognitivas, afectivas, sociais e profissionais. Nesta perspectiva, se 

compararmos a situação profissional dos professores Vinculados, docentes mais estáveis 

na carreira, com a situação profissional dos docentes Contratados, com maior precariedade 

na profissão, podemos depreender que esta precariedade desencadeie sentimentos menos 

positivos face à profissão e desenvolva uma experienciação profissional menos 

gratificante. O desprazer que percepcionam recai também no seu bem-estar e provoca, 

naturalmente, percepções de maior insatisfação acerca da sua imagem corporal que podem 

interferir ao nível do acto educativo. Nesta óptica podemos compreender que os docentes 

Vinculados, por estarem provavelmente a vivenciar sentimentos mais positivos e de maior 

segurança face à profissão, atribuam maior valor à influência da satisfação da sua imagem 

corporal nas relações interpessoais inerentes ao exercício da profissão e no bem-estar 

comparativamente com os seus colegas Contratados.  
 

. Diferenças de habilitações académicas nos diferentes factores do Corpo, Imagem 

Corporal e Actividade docente (CICAD)  

Na Auto-percepção do corpo, os docentes com Bacharelato apresentam médias 

mais elevadas e os docentes com Pós-Graduação médias mais baixas. A diferença é 

também significativa entre os docentes com Licenciatura e os docentes com Pós-
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Graduação. De realçar que são os educadores e professores com menos habilitações 

académicas que pontuam mais alto neste factor.  

De acordo com a revisão da literatura, não foram encontrados estudos específicos 

que confirmem ou infirmem os nossos dados, o que dificulta a análise comparativa. Assim 

sendo, ousamos considerar que os resultados podem advir de diferentes influências e 

vivências culturais que intervêm nas representações e no modo como cada indivíduo sente 

o seu corpo e lhe dá sentido (Ribeiro, 2003) que se associam, igualmente, a variáveis 

idiossincráticas de personalidade tais como a inteligência, o carácter, o temperamento, a 

constituição e a modalidades únicas de comportamento (Diener, 1984). 
 

. Diferenças de regiões geográficas nos diferentes factores do Corpo, Imagem 

Corporal e Actividade docente (CICAD)  

. Na Imagem corporal são os docentes que desenvolvem a sua actividade 

profissional na Região Norte que apresentam médias mais elevadas e os educadores e 

professores da Região de Lisboa médias mais baixas. As diferenças são também 

significativas entre os docentes da Região Norte e os docentes pertencentes às restantes 

regiões geográficas do país.  

. Na Auto-percepção do corpo são os docentes da Região Sul que apresentam 

médias mais elevadas e os docentes da Região Norte médias mais baixas.  

. Na Linguagem corporal são os docentes pertencentes à Região Norte que 

apresentam médias mais elevadas e os docentes da Região Centro médias mais baixas.  

. Nos Estilos e comportamentos comunicacionais na sala de aula são os docentes 

que leccionam na Região Norte que apresentam médias mais elevadas e os docentes da 

Região Sul médias mais baixas. As diferenças foram também significativas entre os 

docentes da Região Norte e os docentes da Região Sul, da Região Centro e da Região de 

Lisboa.  

No que concerne aos resultados atrás referidos e de acordo com a revisão da 

literatura, não foram encontrados estudos específicos que confirmem ou infirmem os 

nossos dados, o que dificulta a análise comparativa. Contudo há autores que consideram o 

corpo inserido numa vivência que é simultaneamente espacial, espaço envolvente, e 

temporal, determinada pelas aquisições vivenciais levadas a cabo pelo sujeito (Merleau-

Ponty, 1976). O corpo, segundo Ribeiro (2003), participa em todos os processos 
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psicológicos, interacções sociais e fenómenos culturais em que os indivíduos se envolvem 

ou se vêem envolvidos, pelo que as atitudes dos indivíduos para com o seu corpo não 

obedecem, em cada contexto cultural, a um modelo único. Para Tucker (1985), Fisher 

(1986), Levinson et al. (1986) e Vasconcelos (1995) a imagem corporal é também 

considerada como uma construção multifacetada, avaliada subjectivamente e influenciada 

por diferentes indicadores, nomeadamente pelos padrões sócio-culturais. Nesta 

perspectiva, torna-se compreensível que os docentes do nosso estudo, pertencentes às 

diversas regiões geográficas, apresentem diferentes representações relativas à “imagem 

corporal”, “auto-percepção do corpo”, “linguagem corporal” e aos “estilos e 

comportamentos comunicacionais na sala de aula”. 
 

. Relação do Corpo, Imagem Corporal e Actividade docente (CICAD) com a 

Satisfação com o Corpo 

Não existe uma relação significativa entre o Corpo, Imagem Corporal e a Satisfação 

com o Corpo o que é de algum modo curioso tendo em conta que a satisfação com o corpo 

é considerada por Bruchon-Schweitzer (1990) como a dimensão avaliativa predominante 

quando alguém confronta os desempenhos do seu corpo com as suas necessidades, desejos 

e expectativas. Pelos resultados podemos considerar que mais ou menos satisfeitos com o 

seu corpo, os docentes reconhecem e defendem que a Linguagem corporal e a própria 

Imagem corporal são importantes na actividade docente e no bem-estar. 
 

. Relação do Corpo, Imagem Corporal e Actividade Docente (CICAD) com a Auto-

Eficácia Docente  

Não existe uma relação significativa entre o Corpo, Imagem Corporal e a Auto-

Eficácia Docente. Apesar da inexistência de estudos específicos que confirmem os nossos 

dados, Cerdeira (1995:143) refere que a percepção da auto-eficácia “depende do 

processamento cognitivo da informação colhida sobre o substrato fisiológico inerente à 

expressão de emoções”: se o sujeito se percebe como ansioso perante determinada 

situação, taquicardia, tremuras, sudação excessiva, etc., tende a perceber-se como menos 

eficaz. Contudo, no estudo, a associação entre o corpo e a auto-eficácia não foi valorizada 

pelos docentes da amostra o que é de algum modo surpreendente. 
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. Relação do Corpo, Imagem Corporal e Actividade docente (CICAD) com a 

Capacidade para o Trabalho (ICT) 

Não existe uma relação significativa entre o Corpo, Imagem Corporal e Actividade 

Docente e a Capacidade para o Trabalho. De acordo com a revisão da literatura não foram 

encontrados estudos específicos que permitam uma análise comparativa. Contudo, 

julgamos pertinente referir que são múltiplos os estudos que consideram que a noção de 

capacidade para o trabalho congrega os recursos físicos e psicológicos dos sujeitos 

inerentes à própria natureza e exigência do trabalho (Ilmarinen, 1991;1991a; 1991b; 

Ilmarinen & Tuomi, 1993; Silva et al., 2000; Schabracq et al., 2001). Por outro lado são 

também inúmeros os autores que mencionam ser no corpo que se manifestam de imediato 

sintomas de mal-estar (desordens intestinais, hipertensão arterial, dores de cabeça crónicas, 

insónias, úlceras, perturbações a nível digestivo e cardiovascular, entre outras), sintomas e 

manifestações que põem em causa a saúde e a capacidade para o trabalho (Dunham, 1992; 

Castelo-Branco & Pereira, 2001; Castelo-Branco et al., 2003; 2005; 2006; Schabracq et al., 

2001; Mota Cardoso, 2002; Pereira et al., 2002; 2003; 2006; Silva et. al., 2000). Assente 

nestas perspectivas torna-se curioso que no estudo não se tenha verificado uma associação 

significativa entre o corpo e a capacidade para o trabalho.  

 

 

 

6.1.2. SATISFAÇÃO COM O CORPO 

A Satisfação corporal é considerada por Bruchon-Schweitzer (1990) como a 

dimensão avaliativa predominante quando alguém confronta os desempenhos do seu corpo 

com as suas necessidades, desejos ou expectativas, referindo ainda que a representação que 

temos do corpo, que não é apenas visual, é inevitavelmente investida de afectos: ao corpo 

associamos experiências mais fortes, de prazer ou de sofrimento, que vivemos ou 

esperamos viver. A avaliação global ou parcial do corpo “determina os sentimentos e 

atitudes que o sujeito tem para com ele: gosta ou não gosta (mais ou menos) do corpo que 

tem, e vive por isso mais ou menos satisfeito, resignado ou angustiado; trata-o bem, 

embeleza-o ou, ao contrário, abandona-o, deixa-o deteriorar-se, estraga-o; apresenta-o aos 

outros, ou esconde-o deles” (Ribeiro, 2003:45).  
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. Diferenças na amostra na Satisfação com o corpo 

Quando questionados Estou satisfeito(a) com o meu corpo, 99 docentes (14,1%) 

Concorda Totalmente, 299 (42,5%) Concorda, 159 (22,7%) Não Discorda nem Concorda, 

100 (14,2%) Discorda e 46 docentes (6,5%) Discorda Totalmente. Estes resultados 

sugerem que a tendência é, em média, para que os sujeitos da amostra apresentem alguma 

satisfação com o seu corpo. Tendo em conta que os níveis de satisfação ou insatisfação 

corporais decorrem da avaliação que cada indivíduo faz do seu corpo, resultante dos seus 

desempenhos nas suas diferentes funções (Ribeiro, 2003) podemos considerar que somente 

56,6% da amostra avalia com satisfação os desempenhos do seu corpo nas suas diferentes 

funções.   
 

. Diferenças de tempo de serviço na Satisfação com o corpo 

Na Satisfação com o corpo, os docentes entre 2 a 5 anos de tempo de serviço 

apresentam médias mais elevadas e os docentes com mais de 21 anos de tempo de serviço 

médias mais baixas, resultados que vão no sentido dos encontrados por Castelo-Branco 

(2000) que, ao pretender avaliar a relação da satisfação com o corpo no bem-estar docente, 

verificou que os docentes entre 2 a 5 anos de tempo de serviço revelaram mais satisfação 

com o seu corpo e mais bem-estar face à profissão comparativamente com os docentes com 

mais de 21 anos e com menos de 2 anos de tempo de serviço. Por outro lado, na nossa 

amostra, há uma evidente associação entre o tempo de serviço e a idade: os docentes com 

mais de 21 anos de tempo de serviço são mais velhos do que os docentes de 2 a 5 anos de 

tempo de serviço. Pela idade, os docentes mais velhos poderão estar a vivenciar algum 

desgaste físico que se reflecte na sua satisfação com o corpo (Pereira, et al., 2002; 2003). 

Nesta linha torna-se compreensível que os docentes de 2 a 5 anos de tempo de serviço e 

com mais de 21 anos revelem diferentes avaliações quanto à satisfação com o seu corpo.    
 

. Diferenças de regiões geográficas na Satisfação com o corpo 

Na Satisfação com o corpo os docentes da Região de Lisboa apresentam médias 

mais elevadas e os docentes da Região do Centro médias mais baixas. A diferença é 

também significativa entre os docentes da Região Sul e da Região Centro. Podemos 

considerar que os educadores e professores da Região de Lisboa e da Região Sul revelam 

mais satisfação com o corpo do que os docentes que leccionam na Região Centro.  
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De acordo com a revisão da literatura não foram encontrados estudos específicos 

que confirmem ou infirmem os nossos dados. Por esta razão valorizamos a abordagem 

fenomenológica de Merleau-Ponty (1976) para quem o corpo está inserido numa vivência 

indissociável dos contextos onde se insere, no espaço e no tempo, e que as suas 

representações são também determinadas pelas aquisições vivenciais de cada sujeito. Por 

isso no dizer de Ribeiro (2003:20) “cada sociedade empenha-se em desvendar à sua 

maneira os mistérios que o corpo encerra, seja socorrendo-se do imaginário colectivo, seja 

construindo um saber científico” e uma vez que há “diferentes imaginários e diferentes 

paradigmas, daí resulta que o modo como cada indivíduo sente o seu corpo e lhe dá um 

sentido depende, necessariamente, do conjunto de elementos culturais que lhe foi dado 

partilhar”. Nesta perspectiva, podemos compreender porque os docentes do nosso estudo, 

pertencentes às diferentes regiões geográficas, evidenciem diferentes níveis de satisfação 

com o seu corpo.  
 

. Relação da Satisfação com o Corpo com a Auto-Eficácia Docente e com a 

Capacidade para o Trabalho (ICT)  

Não existe uma relação significativa da Satisfação com o Corpo com a Auto-

Eficácia Docente e com a Capacidade para o Trabalho. Resultados que nos surpreendem 

tendo em conta que a satisfação corporal resulta da avaliação que cada indivíduo faz do seu 

corpo tendo em conta os níveis de satisfação ou insatisfação decorrentes dos seus 

desempenhos nas suas diferentes funções (Ribeiro, 2003) e que o grau de satisfação com o 

corpo em geral e com suas várias partes, constitui um elemento estabilizador do 

autoconceito e da auto-estima (Bruchon-Schweitzer, 1987). Rogers (1951) considera que o 

auto-conceito está fortemente associado à percepção que o indivíduo tem de si nos vários 

domínios tais como, entre outras, as habilidades físicas. Cerdeira (1995) refere igualmente 

que há uma associação entre o corpo e a percepção da auto-eficácia cujo processamento 

cognitivo resulta também da informação colhida sobre o substrato fisiológico inerente à 

expressão de emoções. Contudo, no nosso estudo, toda esta teia relacional não se verificou, 

significativamente, entre a Satisfação com o Corpo com a Auto-Eficácia Docente e com a 

Capacidade para o Trabalho.  
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6.1.3. MOTIVAÇÕES NA ESCOLHA DA PROFISSÃO DOCENTE  

Ramos e Carreira (1998:277) alegam que o trabalho, para além de permitir a 

satisfação das necessidades básicas, “revela-se contexto de encontro entre pessoas e fonte 

de realização pessoal, assumindo-se como dimensão central da existência humana”. Jesus 

(2000) e Seco (2002) consideram que a motivação para o trabalho é um dos factores que 

afecta o comportamento do indivíduo, produzindo efeitos importantes sobre uma grande 

quantidade de variáveis de natureza cognitiva (concentração, atenção e memória), afectiva 

(auto-estima, interesse, satisfação e emoções) e comportamental. Para Deci, (1975) os 

seres humanos apresentam duas necessidades fundamentais: a necessidade de competência, 

que conduz o indivíduo na busca de desafios que optimizem as suas competências, e a 

necessidade de autodeterminação, respeitante à liberdade ou decisão pessoal quanto ao 

comportamento a realizar, independentemente da antecipação de qualquer resultado. A 

necessidade de autodeterminação envolve a capacidade de escolha do indivíduo e a 

percepção de um locus de causalidade interno, ou seja, um sentido de escolha na iniciação 

e regulação das suas próprias acções (idem). Para Jesus (1995; 1996) e Seco (2000) os 

factores de maior peso na determinação da satisfação profissional são os incentivos 

intrínsecos à actividade docente, nomeadamente os decorrentes do processo ensino-

aprendizagem. Os factores intrínsecos dizem respeito ao conteúdo das tarefas que o 

professor realiza na sua actividade profissional e os factores extrínsecos os relativos ao 

contexto dessa actividade (Jesus, 2000). Este autor acrescenta que “a motivação dos 

professores parece ser o cerne não só da problemática da qualidade do ensino e da 

formação dos professores, como também da sua satisfação e realização profissional” 

(idem, 1993:446). A vertente motivacional relaciona-se com o sentido de auto-eficácia 

(Bandura, 1988), com as auto-atribuições de causalidade (Weiner, 1980), com o interesse 

intrínseco pelas tarefas (Jesus, 1995; 1996) e com o sentido de investimento pessoal 

(Maehr, 1984).   
 

. Diferenças na amostra nas Motivações na escolha da profissão docente  

. Nas Motivações na escolha da profissão docente 31,7% da amostra Concorda 

totalmente e 56,2% Concorda que escolheu a profissão docente por sentir-se vocacionado, 

o que perfaz 87,9% da amostra. 
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. Nas Motivações na escolha da profissão docente 31,9% Concorda totalmente e 

54,6% Concorda que escolheu a profissão docente pela inexistência de outras alternativas 

profissionais, o que totaliza 86,5% da amostra. 

. Nas Motivações na escolha da profissão docente 26,0% Concorda totalmente e 

56,6% Concorda que escolheu a profissão docente por não poder optar por outra profissão 

devido a outros factores, o que reúne 82,6% da amostra.  

. Nas Motivações na escolha da profissão docente 11,2% Concorda totalmente e 

42,0% Concorda que não escolheu a profissão docente por gostar de comunicar os 

conhecimentos que possui, o que perfaz 53,2% da amostra. 

. Nas Motivações na escolha da profissão docente 18,9% Concorda totalmente, 

52,5% Concorda que não escolheu a profissão docente pelo desejo de contribuir para o 

desenvolvimento dos alunos, o que totaliza 71,4% da amostra.  

Em suma os docentes do nosso estudo, em média, escolheram a profissão por se 

sentirem vocacionados. No entanto, o “gosto de comunicar os conhecimentos” e “o desejo 

de contribuir para o desenvolvimento dos alunos” são remetidos para um segundo plano 

quando comparados com os itens “inexistência de outras alternativas profissionais” ou 

“não poder optar por outra profissão devido a outros factores”. Ou seja, apesar dos 

docentes afirmarem, em geral, terem escolhido a profissão por vocação, factores externos a 

este surgem com um peso relevante. Resultados similares à escolha da profissão docente 

por “opção vocacional” e pela “inexistência de outras alternativas profissionais” foram 

encontrados em Portugal por Cruz et al. (1988), em que 63% dos professores escolheram, 

como primeira opção, a profissão docente por vocação e uma grande percentagem por falta 

de outras alternativas profissionais. Contudo, resultados contrários foram verificados por 

DeLong (1987) em que os 139 professores do seu estudo evidenciaram que escolheram a 

profissão docente pelos incentivos intrínsecos da mesma, tais como gostar de trabalhar 

com crianças ou jovens, gostar de ajudar os outros na sua aprendizagem e desenvolvimento 

e pelo sentimento de utilidade proporcionado. Neste sentido podemos considerar que as 

motivações que nortearam os docentes do nosso estudo na escolha da profissão, estão 

associadas, como acontece noutros estudos, tanto a incentivos intrínsecos à profissão, tais 

como a vocação, a comunicação dos conhecimentos e a contribuição para o 

desenvolvimento dos alunos como, de uma forma igualmente importante, a incentivos 
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extrínsecos à profissão, nomeadamente pela “inexistência de outras alternativas 

profissionais” ou “por não poder optar por outra profissão devido a outros factores”.  
 

. Diferenças de género nas Motivações na escolha da profissão docente  

Nas Motivações na escolha da profissão docente por gostar de comunicar os 

conhecimentos que possui e pelo desejo de contribuir para o desenvolvimento dos alunos o 

género feminino apresenta médias mais elevadas do que o género masculino. Os nossos 

resultados vão de encontro aos de alguns estudos que apoiam para a existência de variações 

associadas ao sexo nas atitudes face à profissão e de outros que revelam que não se 

verificam diferenças masculino/feminino nesses atributos (Griffin & Bateman, 1986; 

Pastore, 1994; Browne, 1997; Dantzker & Kubin, 1998). Francès (1981) considera que as 

diferenças entre géneros se situam mais ao nível das motivações relacionadas com a auto-

realização e com as relações interpessoais. Para este autor enquanto os homens escolhem 

aspectos ligados à auto-realização, as mulheres atribuem maior importância às relações 

interpessoais. Huberman e colaboradores (1989b) confirmam que, de uma maneira geral, 

as docentes investem com maior motivação e empenho ao nível da sala de aula do que os 

homens, que apostam mais em modificações estruturais ao nível macro-organizacional. 

Também Gangloff (1994), Marini (1996) e Tang e Talpade (1999), concluíram que as 

mulheres valorizam mais as relações interpessoais do que os homens. Os resultados do 

nosso estudo vão neste sentido: as docentes da amostra valorizaram mais, na escolha da 

profissão docente, as motivações pelo “gosto em comunicar os conhecimentos que 

possuem” e pelo “desejo de contribuir para o desenvolvimento dos alunos” do que os seus 

colegas do género masculino.  
 

. Diferenças de tempo de serviço nas Motivações na escolha da profissão docente  

. Nas Motivações na escolha da profissão docente por gostar de comunicar os 

conhecimentos que possui são os docentes com menos 2 anos de tempo de serviço que 

apresentam médias mais elevadas e os docentes entre 6 a 10 anos de tempo de serviço, 

médias mais baixas.  

. Nas Motivações na escolha da profissão docente pelo desejo de contribuir para o 

desenvolvimento dos alunos são os educadores e professores com menos de 2 anos de 

tempo de serviço que apresentam médias mais elevadas e os docentes de 2 a 5 anos que 
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revelam médias mais baixas. A tendência é idêntica nos dois itens mas no desejo de 

contribuir para o desenvolvimento dos alunos, a média mais baixa surge cedo, entre os 2 a 

5 anos de tempo de serviço. Os nossos resultados enquadram-se nos diversos estudos 

realizados por múltiplos autores em que as escolhas da profissão são motivadas por 

factores diversos ligados ao conteúdo das tarefas que o professor realiza na sua actividade 

profissional (factores intrínsecos) e relativos ao contexto dessa actividade (factores 

extrínsecos) (DeLong, 1987; Cruz et al., 1988; Jesus, 2000). Bennett (1984) realizou um 

estudo com 64 potenciais professores, cujas respostas foram divididas em dois grupos 

consoante se incluíam nos motivos positivos, se a profissão docente é um projecto de longa 

data ou nos motivos negativos, se a escolha da profissão foi por falta de outras alternativas 

profissionais, tendo verificado que 80% das respostas foram relacionadas com os motivos 

positivos e 20% com os motivos negativos. Posteriormente, Huberman (1989) inquiriu 

junto de 160 professores suíços sobre as suas motivações na escolha da profissão docente. 

Para melhor compreensão a autora distinguiu entre motivações activas, motivações 

materiais e motivações passivas, traduzindo as primeiras, o ingresso na profissão como 

escolha pretendida pelo professor em que o contacto com os jovens é um factor 

determinante e as segundas, a ida para a profissão como um meio de subsistência e as 

terceiras falta de melhores alternativas profissionais. Nos resultados 9% das respostas 

traduziram motivações activas, 28% materiais e 63% activas. Nesta óptica, podemos 

considerar que os aspectos intrínsecos da profissão como a “comunicação dos 

conhecimentos” e o “desejo de contribuir para o desenvolvimento dos alunos” foram mais 

valorizados, na escolha da profissão docente, pelos docentes com menos de 2 anos de 

tempo de serviço comparativamente com os seus colegas de 2 a 5 anos e de 6 a 10 anos de 

tempo de serviço.  
 

. Diferenças de habilitações académicas nas Motivações na escolha da profissão 

docente  

Nas Motivações na escolha da profissão docente pela inexistência de outras 

alternativas profissionais os docentes com Bacharelato apresentam médias mais elevadas e 

os docentes com Pós-Graduação médias mais baixas.  

Durante anos a profissão docente “tornou-se pouco selectiva levando a que muitos a 

exercessem sem habilitações específicas para o ensino” (Jesus, 2000:31), situação que 
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tende a desaparecer, devido à crescente profissionalização dos docentes, tanto em termos 

de formação científico-pedagógica como de especialização (Seco, 2000). O mesmo parece 

acontecer no estudo: os docentes com Bacharelato, com menos habilitações académicas e, 

provavelmente, menos específicas para o ensino, terão escolhido a carreira docente pela 

“inexistência de outras alternativas profissionais” o mesmo não tendo acontecido com os 

seus colegas com uma Pós-graduação, que com habilitações académicas mais elevadas e 

mais específicas para o ensino, não terão tido necessidade de escolher a profissão docente 

pela “inexistência de outras alternativas profissionais”. 
 

. Diferenças de regiões geográficas nas Motivações na escolha da profissão docente 

. Nas Motivações na escolha da profissão docente pela inexistência de outras 

alternativas profissionais são os docentes da Região Sul que apresentam médias mais 

elevadas e os docentes da Região do Centro médias mais baixas. A diferença é também 

significativa entre os docentes da Região de Lisboa e da Região Centro. Estes resultados 

revelam que, tendencialmente, os docentes que leccionam na Região Sul e na Região de 

Lisboa escolheram a profissão docente pela “inexistência de outras alternativas 

profissionais” comparativamente com os docentes da Região Centro. 

. Nas Motivações na escolha da profissão docente por gostar de comunicar os seus 

conhecimentos são os docentes da Região Norte que apresentam médias mais elevadas e os 

docentes da Região de Lisboa médias mais baixas. A diferença é também significativa 

entre os docentes da Região Norte e da Região Centro. Estes resultados revelam que, 

tendencialmente, os educadores e professores da Região Norte valorizam na escolha da 

profissão “o gosto de comunicar os conhecimentos que possuem” comparativamente com 

os docentes da Região de Lisboa e da Região Centro.    

. Nas Motivações na escolha da profissão docente pelo desejo de contribuir para o 

desenvolvimento dos alunos são os docentes da Região Norte que apresentam médias mais 

elevadas e os docentes da Região de Lisboa médias mais baixas.  

De acordo com a revisão da literatura, não foram encontrados estudos específicos 

que confirmem ou infirmem estes dados o que dificulta uma análise comparativa. Por esta 

razão valorizamos Esteve (1992) e McLaughlin (1988) que consideram que a motivação na 

escolha da profissão de professor comporta aspectos específicos, nomeadamente ligados ao 

contexto social e a influências culturais. Para estes autores a análise do contexto social, em 
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que o professor exerce a sua actividade, é fundamental para compreender a sua motivação 

na docência. Face ao exposto é plausível que os docentes pertencentes às distintas regiões 

geográficas tenham escolhido a profissão docente por diferentes motivações 

provavelmente interligadas ao seu contexto social e cultural. 

 

 

 

6.1.4. CAUSAS DO SUCESSO PROFISSIONAL 

Para Decy e Ryan (1985) o comportamento intrinsecamente motivado é definido 

como o comportamento eleito pela pessoa, de forma a sentir-se competente e auto-

determinada, que a leva a procurar e a escolher situações que lhe permitam fazer uso das 

suas capacidades. A necessidade de competência e de autodeterminação mantém as 

pessoas envolvidas em ciclos contínuos de procura de desafios adequados ao seu nível de 

competências. Weiner (1986) desenvolveu a Teoria de Atribuição Causal. Este autor 

centrou a sua análise na percepção das causas de sucesso e de insucesso em tarefas de 

realização, distinguindo três dimensões: o locus, a estabilidade e a contrabilidade. O locus 

de causalidade localiza-se no interior ou no exterior da pessoa, podendo ser percepcionada, 

no tempo, como estável ou não instável. A dimensão controlável-incontrolável refere-se à 

capacidade percepcionada pelo sujeito para actuar sobre a causa, modificando-a ou não. 

Weiner (1986) considera que as atribuições causais de sucesso e de insucesso constituem 

determinantes importantes das expectativas de sucesso futuro e das reacções afectivas, 

contribuindo, consequentemente, para a compreensão dos comportamentos de realização 

dos sujeitos. McIntyre (1984) refere que, quando a atribuição causal é interna, as decisões 

são tomadas pelo próprio indivíduo e o desgaste é menor do que numa atribuição causal 

externa em que o indivíduo obedece às orientações ou ordens de alguém ou a algo exterior 

a ele.  
 

. Diferenças na amostra nas Causas do sucesso profissional  

Os docentes da amostra apresentam médias mais elevadas, como Causas do sucesso 

profissional, pelo bem-estar resultante da minha imagem corporal e médias mais baixas 

pelas minhas características pessoais a nível pedagógico. Apesar de mais baixa, a média 

nas Causas do sucesso profissional pelas minhas características pessoais a nível 
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pedagógico é também elevada, ou seja, situa-se ao nível do Concordo, sendo o seu valor 

representativo, resultados que nos permitem considerar que quaisquer dos restantes 

aspectos apresentados como Causas do sucesso profissional são avaliados pelos docentes 

como importantes. Uma vez que todos eles se associam a um locus de causalidade interna 

podemos considerar que, na amostra, há uma tendência de internalidade nas causas de 

sucesso profissional. Quanto aos resultados relativos ao bem-estar resultante da minha 

imagem corporal, os mesmos vão de encontro aos encontrados por Castelo-Branco (2000) 

numa amostra constituída por 231 docentes, onde se verificou uma associação positiva 

entre a satisfação com a imagem corporal e as causas de sucesso profissional na profissão 

docente.  
 

. Diferenças de género nas Causas do sucesso profissional 

Nas Causas do sucesso profissional pela minha competência profissional e pela 

utilização da linguagem corporal como complemento da acção educativa as mulheres 

comparativamente com os homens apresentam médias mais elevadas. Não encontrámos na 

docência estudos que relacionem, quanto ao género, estes conteúdos como principiais 

causas de sucesso profissional. Há contudo investigações que apoiam a existência de 

variações entre masculino/feminino na satisfação profissional e outros que não encontram 

diferenças significativas nas atitudes face ao trabalho (Griffin & Bateman, 1986; Pastore, 

1994; Browne, 1997; Dantzker & Kubin, 1998; Rout, 1999). Nas diversas facetas do bem-

estar no trabalho as diferenças entre os trabalhadores do género masculino e feminino 

situam-se, para alguns autores, ao nível da auto-realização, mais escolhida pelos homens, e 

ao nível das relações interpessoais, mais valorizadas pelas mulheres (Francès, 1981; 

Gangloff; 1994; Marini, 1996; Tang &Talpade, 1999). Estas diferenças de género sexual 

podem estar relacionadas com a dissemelhança na socialização: nas mulheres predominam 

valores e atitudes mais relacionados com as relações interpessoais e nos homens a sua 

socialização é mais baseada na importância da auto-afirmação e do desejo de dominar. 

Tanto no género masculino como no feminino estas diferenças nos valores de socialização 

são orientações marcantes nos seus comportamentos que poderão justificar as suas 

escolhas profissionais e a sua satisfação profissional (Mason, 1995). Por outro lado a 

tendência natural do sexo feminino na descodificação dos comportamentos não-verbais, a 

valorização que dá ao corpo devido aos aspectos inerentes à sua natureza de ser mulher 
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(maternidade, amamentação) e a influência dos padrões culturais (ideais de beleza) 

(Henley, 1977; Hall, 1978; Cash & Brown, 1989; Cash & Pruzinsky, 1990; Tubert, 1996; 

Ribeiro, 2003) poderão levar a mulher a conviver mais cumplicemente com o corpo e a 

atribuírem-lhe maior valor do que o sexo masculino. Tendo em conta o descrito podemos 

supor que as causas de sucesso profissional mais valorizadas pelas docentes da amostra, 

como a competência profissional e a utilização da linguagem corporal como complemento 

da acção educativa, poderão estar associadas às diferentes perspectivas anteriormente 

enunciadas. 
 

. Diferenças de tempo de serviço nas Causas do sucesso profissional 

. Nas Causas do sucesso profissional pela minha competência profissional e pelas 

características pessoais em situações de relacionamento interpessoal os docentes com 

menos 2 anos de tempo de serviço revelam médias mais elevadas e os docentes entre 2 a 5 

médias mais baixas. A tendência é que os docentes com menos 2 anos de tempo de serviço 

façam uma maior atribuição, como causas do seu sucesso profissional, à sua competência 

profissional e às suas características pessoais em situações de relacionamento interpessoal. 

Huberman (1992) refere que o percurso profissional docente pode ser vivenciado ou não, 

em qualquer fase da carreira, com sucesso, satisfação e entusiasmo. Ralha Simões 

(1993:136) atribui ao conceito de competência uma concepção holística, definindo-o como 

sendo “um conjunto delimitado de conhecimentos, saberes-fazer e atitudes que são 

necessários ter em situações educativas”. Quanto às atribuições causais do sucesso e 

insucesso Weiner (1986), Barros-Oliveira (1992) e Faria e Fontaine (1995), acerca do 

locus da causalidade, tendem a atribuir o sucesso a causas internas e o insucesso a causas 

externas. Bessa (2000), no seu estudo com estudantes do ensino superior, verificou que os 

jovens universitários tendem a atribuir a causas internas o seu sucesso e a causas externas o 

seu insucesso. Neste sentido, vivências de satisfação e entusiasmo profissional parecem 

estar a acontecer com os docentes com menos 2 anos de tempo de serviço que atribuem a 

causas internas, tais como à sua competência profissional e às suas características 

pessoais em situações de relacionamento interpessoal, o seu sucesso profissional. Por 

outro lado, os docentes entre 2 a 5 anos de tempo de serviço, a vivenciar, provavelmente, 

um período mais problemático relacionado com o confronto com os problemas concretos 

inerentes à profissão desvalorizam, como causas do seu sucesso profissional, a sua 
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competência profissional e as suas características pessoais em situações de 

relacionamento interpessoal.  

. Nas Causas do sucesso profissional pela utilização da linguagem corporal como 

complemento da acção educativa são os docentes entre 11 a 20 anos de tempo de serviço 

que apresentam médias mais elevadas e os docentes de 2 a 5 anos de tempo de serviço 

médias mais baixas. A tendência é que os docentes entre 11 a 20 anos de tempo de serviço 

valorizem mais, como causas do seu sucesso profissional, a “utilização da linguagem 

corporal como complemento da acção educativa” comparativamente com os seus colegas 

de 2 a 5 anos de tempo de serviço. Não encontrando estudos específicos que associem o 

tempo de serviço à utilização da linguagem corporal, como causas de sucesso profissional, 

baseamo-nos em investigações que comprovam que o tempo de serviço está relacionado 

com a experiência profissional, experiência que incute no docente segurança e confiança, 

factores fundamentais na construção do self docente, relacionado directamente com as 

potencialidades e alternativas que o professor dispõe para fazer face aos imprevistos das 

situações educativas (Ricord, 1986; Simões, 1996). A maturidade pessoal, a fase do ciclo 

de vida, os objectivos da carreira, entre outros, são alguns dos factores pessoais apontados 

por Hargreaves (1998) como associados à qualidade e ao sucesso do acto educativo. Nesta 

perspectiva, podemos inferir que os docentes entre 11 a 20 anos de tempo de serviço, 

porque perfazem mais anos de carreira e detêm mais experiência profissional, 

percepcionam que o seu sucesso profissional passa também “pela utilização da linguagem 

corporal”, percepção que não é ainda tão valorizada pelos docentes de 2 a 5 anos de tempo 

de serviço, que estando há menos tempo na carreira e detendo menor experiência 

profissional, não terão ainda valorizado a linguagem corporal como factor de sucesso e 

complemento na acção educativa. 

 

. Diferenças de nível de ensino nas Causas do sucesso profissional 

. Nas Causas do sucesso profissional pela minha competência profissional são os 

educadores de infância do Ensino Pré-escolar que apresentam médias mais elevadas e os 

docentes do 3º Ciclo do Ensino Básico médias mais baixas.   
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. Nas Causas do sucesso profissional pelas minhas características pessoais a nível 

pedagógico são os professores do 1º Ciclo do Ensino Básico que apresentam médias mais 

elevadas e os docentes do 3º Ciclo do Ensino Básico médias mais baixas.  

. Nas Causas do sucesso profissional pelas minhas características pessoais em 

situações de relacionamento interpessoal são os professores do 1º Ciclo do Ensino Básico 

que apresentam médias mais elevadas e os docentes do Ensino Superior médias mais 

baixas.  

Sundberg et al. (1978) consideram que o sentido de competência é um elemento 

motivador ou de recompensa do autoconceito, uma habilidade cognitiva que envolve 

capacidades interpessoais e sociais e que abrange um conjunto de características pessoais, 

construídas a partir de conhecimentos, capacidades e atitudes que conduzem a 

desempenhos e a possíveis resultados. Segundo Weiner (1986) o locus de causalidade é 

uma das dimensões atributivas de um determinado resultado e localiza-se no interior ou no 

exterior da pessoa. Para este autor, as atribuições causais de sucesso e de insucesso, 

constituem determinantes importantes das expectativas de sucesso futuro e contribuem 

para a compreensão dos comportamentos de realização dos sujeitos. Concomitantemente, 

um grande número de estudos, efectuados na década de 70 e 80, presentes na 

Encyclopaedia of Psychology de Corsini, (1984), alvitram uma tendência moderada no 

sentido de uma redução gradual da satisfação profissional, à medida que os docentes 

progridem no nível de ensino.  

Tendo em conta que são os Educadores de Infância e os professores do 1º Ciclo do 

Ensino Básico que atribuem maior valor à sua “competência profissional e às suas 

características pessoais a nível pedagógico e em situações de relacionamento interpessoal”, 

sugerimos que subjacentes às suas atribuições causais de internalidade, como causas de 

sucesso profissional, poderão associar-se todo um conjunto de atributos pessoais e 

profissionais, interligados igualmente a resultados conseguidos que poderão constituir 

elementos motivadores de sentimentos de maior realização e satisfação face à profissão. 

Comparativamente, os docentes inseridos no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 

Superior, poderão estar a vivenciar menor satisfação profissional, percepções que poderão 

interferir nas suas atribuições causais face ao sucesso.  
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. Diferenças de situação profissional nas Causas do sucesso profissional 

Nas Causas do sucesso profissional pelas minhas características pessoais a nível 

pedagógico e pela utilização da linguagem corporal como complemento da acção 

educativa são os docentes Efectivos que apresentam médias mais elevadas e os docentes 

Contratados médias mais baixas.  

No nosso país os docentes só atingem a efectividade quando já se encontram há 

algum tempo na carreira. A situação de efectivo proporciona maior estabilidade na carreira, 

o que não acontece com os docentes contratados, que estando no início do seu percurso 

profissional, se encontram numa situação profissional precária (Seco, 2000). Há também 

autores que defendem que aliado ao tempo de serviço está a experiência profissional que 

promove nos docentes segurança e confiança, factores que se relacionam com a 

competência e com o desenvolvimento de potencialidades e diferentes habilidades face aos 

imprevistos das situações educativas (Ricord, 1986; Simões, 1996). Nesta perspectiva 

podemos perceber porque são os docentes Efectivos que valorizam, como causas do seu 

sucesso profissional, “as suas características pessoais a nível pedagógico” e “a utilização 

da linguagem corporal como complemento da acção educativa” comparativamente com os 

seus colegas Contratados. Numa situação profissional precária, com menos tempo de 

serviço e menor experiência profissional, os docentes Contratados poder-se-ão 

percepcionar menos confiantes nas “suas características pessoais a nível pedagógico” e não 

terão ainda reconhecido que a “linguagem corporal pode complementar o acto educativo”.  
 

. Diferenças de regiões geográficas nas Causas do sucesso profissional 

Nas Causas do sucesso profissional pela minha competência profissional e pelo 

bem-estar resultante da minha imagem corporal, os docentes da Região Norte apresentam 

médias mais elevadas e os docentes da Região de Lisboa médias mais baixas. De acordo 

com a revisão da literatura, não foram encontrados estudos específicos que confirmem ou 

infirmem os nossos dados. Contudo, para Ralha Simões (1995) o conceito de competência 

corresponde a uma capacidade para ensinar, que se traduz num desempenho efectivo, 

interligado a variáveis relacionadas com o meio, com os alunos e com todos os aspectos 

inerentes ao processo ensino-aprendizagem (Ralha Simões, 1995). No que concerne à 

imagem corporal Tucker (1985), Fisher (1986), Levinson et al. (1986) e Vasconcelos 

(1995) consideram-na como uma construção multifacetada, avaliada subjectivamente e 
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influenciada por indicadores a nível físico, por informações provenientes de outras 

pessoas, pelo estatuto socioeconómico e por padrões sócio-culturais. Face ao exposto é 

plausível que os docentes pertencentes à Região Norte e à Região de Lisboa influenciados 

por diversos indicadores pessoais, profissionais e contextuais desenvolvam diferentes 

percepções quanto às causas do seu sucesso profissional.  

 

 

 

6.1.5. FORMAÇÃO DOCENTE E O BEM-ESTAR  

Alarcão (1996), Jesus (1995; 1996; 1996a; 1997), Ralha-Simões (1995; 1999), 

Tavares (1993; 1996; 1997), Pereira e Queiroga (2005) consideram que a formação 

docente pode e deve contribuir para o desenvolvimento de competências pessoais e 

profissionais e dotar os educadores e professores de meios que os ajudem a prevenir e a 

enfrentar problemas ligados à realidade da profissão docente.  
 

. Diferenças na amostra na Formação docente e o bem-estar  

Na Formação docente e o bem-estar, os educadores e professores da amostra 

apresentam médias mais elevadas na necessidade de estratégias que ajudem o professor a 

superar situações de mal-estar e médias mais baixas na inclusão de conteúdos sobre a 

importância da linguagem corporal na profissão docente. Apesar de mais baixa, a média 

na necessidade de formação de conteúdos sobre a importância da linguagem corporal na 

profissão docente situa-se ao nível do Concordo, sendo o seu valor representativo, o que 

nos permite concluir que todos os conteúdos de formação são avaliados como necessários.  

Para Esteve (1992) o conceito de mal-estar docente é muito abrangente porque 

contempla todos os aspectos negativos relacionados com a função docente que resultam 

das condições psicológicas e sociais em que o professor exerce a sua profissão. Na sua 

maioria as manifestações de mal-estar reflectem-se de imediato no corpo (perturbações ao 

nível digestivo e cardiovascular, desordens intestinais, hipertensão arterial, dores de cabeça 

crónicas, insónias, úlceras, menor resistência a infecções, modificações do comportamento 

(irritabilidade e agressividade) que, em casos extremos, podem provocar perturbações 

neuróticas e depressivas) (Dunham, 1992; Ramos, 1999; Mota Cardoso, 2002; Pereira et 

al., 2002; 2006; Castelo-Branco & Pereira, 2001; 2003; 2005).  
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No nosso estudo, apesar da necessidade de “conteúdos sobre a importância da 

linguagem corporal na profissão docente” ser também valorizada, é-lhe contudo atribuído 

menor valor quando comparada com a necessidade de inclusão de “estratégias que ajudem 

o professor a superar situações de mal-estar”. Em nosso entender, tendo em conta que é 

real a insatisfação e o mal-estar na docência, torna-se compreensível que os docentes do 

estudo atribuam maior ênfase à necessidade de conhecer “estratégias que os ajudem a 

superar situações de mal-estar”, relegando a inclusão de conteúdos “sobre a importância da 

linguagem corporal” na docência.  
 

 

. Diferenças de tempo de serviço na Formação docente e o bem-estar  

Na Formação docente e o bem-estar, os docentes com mais de 21 anos de tempo de 

serviço apresentam médias mais elevadas e os docentes de 2 a 5 anos de tempo de serviço 

médias mais baixas na necessidade de conteúdos sobre a importância do corpo no bem-

estar. Já anteriormente foram os docentes de 2 a 5 anos de tempo de serviço 

comparativamente com os docentes com mais de 21 anos na profissão, que se revelaram 

mais satisfeitos com o seu corpo. Por outro lado, associando o tempo de serviço à idade, os 

docentes com mais de 21 anos de tempo de serviço são mais velhos do que os seus colegas 

de 2 a 5 anos de tempo de serviço. Estudos efectuados por Correia (1996), Wendt e Bain 

(1989) apontam para que o desgaste físico seja mais evidente nos professores com mais 

tempo de serviço. A prevalência de maior desgaste físico nas pessoas mais velhas é 

também referida por múltiplos autores (Ilmarinen & Tuomi, 1993; Silva et al., 2000; 

Schabracq et al., 2001; Maia, 2002; Pereira et al., 2003). Concomitantemente, para 

Dunham (1992), Ramos (1999), Pereira et al. (2002; 2003; 2006), Castelo-Branco & 

Pereira (2001), Mota Cardoso (2002), Jesus (1995; 1996; 1997) e Monteiro et al. (2005; 

2005a) é no corpo que se manifestam os primeiros sintomas de mal-estar. Nesta 

perspectiva podemos depreender que os docentes com mais de 21 anos de tempo de 

serviço, mais susceptíveis pela idade a maior desgaste físico, não descurem, na formação 

docente, a inclusão de conhecimentos que aprofundem “a importância do corpo no bem-

estar”, valorização que não é tão enfatizada pelos docentes de 2 a 5 anos de tempo de 

serviço, em quem o desgaste físico, devido à idade, poderá não ser tão acentuado. 
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. Diferenças de nível de ensino na Formação docente e o bem-estar  

. Na Formação docente e o bem-estar, os docentes do 2º Ciclo do Ensino Básico 

apresentam médias mais elevadas e os docentes do Ensino Superior médias mais baixas na 

necessidade de conteúdos sobre a importância da linguagem corporal na profissão 

docente. A inexistência de estudos específicos que confirmem ou infirmem os nossos 

dados dificulta a análise comparativa. Quanto aos professores do ensino superior, Rego 

(2003), numa amostra constituída por 187 docentes, comprovou a importância que estes 

docentes atribuem à linguagem corporal, nomeadamente na eficácia comunicacional, 

resultados que contrariam os verificados na nossa amostra. Neste sentido, podemos pensar 

que os professores do 2º Ciclo do Ensino Básico atribuem maior valor à inclusão, na 

formação docente, de conteúdos relacionados com a importância da linguagem corporal 

na profissão docente porque percepcionam que a mesma poderá ser promotora, no seu 

nível de ensino, de contextos educativos de maior qualidade.  

. Na Formação docente e o bem-estar são os docentes do Ensino Secundário que 

apresentam médias mais elevadas e os docentes do Ensino Superior médias mais baixas na 

necessidade de que o horário do professor inclua actividades físicas que promovam o seu 

bem-estar. Não foram encontrados estudos específicos que confirmem ou infirmem os 

nossos resultados o que nos dificulta a análise comparativa. Contudo, alguns estudos 

revelam que os professores do ensino secundário evidenciam menor satisfação profissional 

(Anderson & Iwanski, 1984; Conley, Bacharach & Bauer, 1989; Watson et al., 1991). Para 

Seco (2000:379) a “natureza do trabalho dos professores do ensino secundário parece 

revelar-se mais difícil e exigente, quer ao nível curricular (onde, para além da maior 

dificuldade dos conteúdos a ensinar, se fazem sentir grandes constrangimentos temporais, 

relativamente à concretização dos programas, à preparação das aulas e ao 

acompanhamento e avaliação dos alunos, quer ao nível relacional, onde já não se sentem 

tanto os problemas decorrentes da indisciplina (mais característicos do terceiro ciclo, mas 

os que advêm das relações com os órgãos de gestão, das pressões dos pais e dos alunos que 

apresentam um espírito crítico mais apurado em relação aos resultados dos professores”. 

Associada à insatisfação profissional está o mal-estar, conceito que abrange todos os 

aspectos negativos relacionados com a actividade docente: cumulação de situações que o 

professor não consegue resolver, falta de apoio da sociedade, tanto no terreno dos 

objectivos, como no das retribuições materiais e no reconhecimento de um estatuto social 
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(Esteve, 1992). Para muitos autores é no corpo que se reflectem as suas primeiras 

manifestações, tais como sintomas de fadiga, perturbações do sono, problemas ao nível 

digestivo e cardiovascular, manifestações de stresse, entre outros (Silva et al., 2000; 

Castelo-Branco & Pereira, 2002; Mota Cardoso, 2002). Por outro lado, a actividade física é 

percebida como “um campo onde os malefícios dos nossos comportamentos e atitudes 

podem ser minorados, local onde é possível valorizar o nosso “eu” tão mitigado pelos 

problemas do quotidiano” pelo que “não se pode desprezar o papel e o significado das 

actividades físicas, seja no contexto escolar, seja no domínio das actividades de lazer e 

tempos livres” (Mota, 1997:31). Nesta linha de análise torna-se compreensível que os 

professores do Ensino Secundário, a vivenciar, provavelmente um mal-estar mais 

acentuado face à profissão, atribuam maior valor à necessidade de inclusão no seu horário 

“de actividades físicas que promovam o seu bem-estar” comparativamente com os seus 

colegas do Ensino Superior.  

 

. Diferenças de situação profissional na Formação docente e o bem-estar  

Na necessidade de que a Formação docente inclua conteúdos sobre a importância 

da linguagem corporal na profissão docente são os docentes Contratados que apresentam 

médias mais elevadas e os docentes Efectivos médias mais baixas. Apesar da inexistência 

de estudos específicos que confirmem ou infirmem os nossos dados, para Seco (2000; 

2001) a efectividade na docência está associada a mais tempo de serviço e, 

consequentemente, a uma maior experiência profissional. Nesta perspectiva podemos 

perceber porque são os docentes Contratados, com menos tempo de serviço e menor 

experiência profissional, que tendem a revelar maior necessidade de aprendizagem de 

conteúdos relacionados com a importância da “linguagem corporal na profissão docente” 

comparativamente com os seus colegas Efectivos. 

 

. Diferenças de habilitações académicas na Formação docente e o bem-estar  

. Na necessidade de que a formação docente inclua conteúdos sobre a importância 

da linguagem corporal na profissão docente, os educadores e professores com 

Licenciatura apresentam médias mais elevadas e os docentes com Pós-Graduação médias 

mais baixas. 



 

334 

 

. Na necessidade de que a Formação docente desenvolva competências de gestão de 

sintomas físicos ligados ao mal-estar docente, os docentes com Bacharelato apresentam 

médias mais elevadas comparativamente com os docentes com Mestrado ou 

Doutoramento. 

. Na necessidade de que o horário do professor deva incluir actividades físicas que 

promovam o seu bem-estar, os docentes com Licenciatura apresentam médias mais 

elevadas e os docentes com Pós-Graduação médias mais baixas. Em suma, à medida que os 

docentes adquirem mais habilitações, tendem também a revelar menor necessidade na 

aquisição de conteúdos referentes à importância da linguagem corporal na docência e a 

serem mais capazes de lidar com o mal-estar inerente à profissão.   

Apesar da inexistência de estudos específicos que confirmem ou não os nossos 

resultados, o que dificulta a análise comparativa, é contudo visível que são os docentes 

com menos habilitações académicas que revelam maior necessidade de conhecimentos 

sobre a importância da linguagem corporal na profissão, bem como de competências de 

gestão de sintomas físicos ligados ao mal-estar docente e ainda de actividades físicas que 

promovam o seu bem-estar. Seco (2000), no seu estudo realizado com 752 professores, 

constatou que a posse de um grau académico, equivalente ou superior ao bacharelato, 

parece ser uma condição importante para que o professor experiencie algum bem-estar com 

o seu trabalho, referindo ainda que as habilitações académicas podem permitir ao indivíduo 

maior libertação e espaço de iniciativa no trabalho. Neste sentido ousamos inferir que o 

mesmo pode estar a acontecer na nossa amostra: os docentes com um nível mais elevado 

de habilitações académicas, por estarem a experienciar algum bem-estar e realização face 

ao seu trabalho não valorizam tanto a necessidade de formação sobre os conteúdos acima 

referenciados, o mesmo não acontecendo com os seus colegas com menos qualificações 

académicas. 

 

. Diferenças de regiões geográficas na Formação docente e o bem-estar  

Na necessidade de que a Formação docente inclua conteúdos sobre a importância 

da linguagem corporal na profissão docente, sobre o desenvolvimento de competências de 

gestão de sintomas físicos ligados ao mal-estar docente e de que o horário do professor 

inclua actividades físicas que promovam o seu bem-estar são os docentes da Região Sul 

que apresentam médias mais elevadas e os docentes da Regiões Norte e Centro médias 
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mais baixas. Em suma, a tendência revela que os docentes que leccionam na Região Sul 

tendem a revelar maior necessidade de formação, nos conteúdos atrás referenciados, do 

que os docentes que leccionam nas Regiões Norte e Centro.  

Não encontrámos estudos específicos que nos permitam efectuar uma análise 

comparativa. Contudo são vários os estudos que comprovam que os professores vivenciam 

no seu dia-a-dia realidades de desencanto que põem em causa o seu bem-estar (Esteve, 

1992; Jesus, 1995; 1997; Estrela, 1997), sintomas de mal-estar que se reflectem e 

manifestam de imediato no corpo (Dunham, 1992; Silva et al., 2000; Castelo-Branco & 

Pereira, 2001; Mota Cardoso, 2002). Também está provado que a actividade física atenua 

os efeitos nocivos do mal-estar quotidiano (Mota, 1997). Em simultâneo, no nosso estudo, 

a linguagem corporal destacou-se como complemento importante na acção educativa. 

Numa busca de interpretação dos resultados obtidos, ousamos inferir que os docentes que 

leccionam na Região Sul atribuem maior valor à necessidade de formação sobre a 

importância da linguagem corporal porque percepcionam que a mesma pode complementar 

a sua acção educativa. No que concerne à necessidade que estes docentes evidenciam sobre 

a aquisição de competências de gestão de sintomas físicos ligados ao mal-estar docente e 

de que o seu horário inclua actividades físicas que promovam o seu bem-estar, tal pode 

acontecer por estarem a vivenciar algum desencanto face à profissão.  

 

 

 

6.2 AUTO-EFICÁCIA DOCENTE 

Bandura (1987) considera que na generalidade, as crenças (pensamentos) que as 

pessoas têm acerca de si mesmas são a chave para o controlo e a competência pessoal: o 

indivíduo vê-se como produto e produtor do seu próprio ambiente e do seu próprio sistema 

social pelo que não só reage ao seu ambiente como é capaz de o modificar, actuando 

proactivamente. Na sua Teoria Cognitivo-Social o autor enfatiza o papel dos fenómenos 

auto-referenciais, como o sujeito se percebe a si próprio e o meio pelo qual é capaz de 

actuar no seu ambiente. Esta tríade, conduta, ambiente, pensamentos, é a base do que 

Bandura (1987) chamou determinismo recíproco, quer dizer que entre conduta, ambiente e 

pensamento, existe uma inter-relação recíproca que se observa em mútua influência em 
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que os factores situacionais e disposicionais só têm sentido se considerados em interacção, 

tendo os processos cognitivos um papel fundamental nessa interacção. Para Palenzuela 

(1986: 8), conduta, ambiente e pensamentos podem ser colocados sob a denominação geral 

de expectativas, considerando-os como “ingredientes importantes para a construção de um 

sistema conceptual compreensivo da personalidade”.  
 

. Diferenças na amostra na Auto-eficácia docente  

A nossa amostra revela tendência para um elevado sentido de Auto-eficácia 

docente. Resultados idênticos foram encontrados em várias investigações onde se verificou 

que um elevado sentido de auto-eficácia docente se relaciona com a crença do professor 

relativamente à capacidade que tem para influenciar as suas realizações enquanto 

profissional, realizações que estão ligadas a experiências de sucesso ou insucesso, que são 

a principal fonte das expectativas de auto-eficácia (Brophy & Evertson, 1976; Brookover 

et al., 1979; Ashton, 1984). Para Berman et al., (1977) e Tavares et al. (2003; 2003a; 2004) 

o sentido de eficácia do professor é um dos melhores preditores do aumento dos resultados 

dos alunos, bem como contribui, notoriamente, para a percepção que o professor tem da 

sua prática.   
 

. Diferenças de tempo de serviço na Auto-eficácia docente  

Na Auto-eficácia docente, os docentes de 11 a 20 anos de tempo de serviço 

apresentam médias mais elevadas do que os docentes de 2 a 5 anos de tempo de serviço. A 

tendência aponta para que os professores com mais tempo de serviço revelem um sentido 

de auto-eficácia docente mais elevado do que os seus pares com menos tempo de serviço. 

Os nossos resultados vão ao encontro dos verificados por Tavares, Pereira, Castelo-Branco 

e Latino (2003), num estudo efectuado com 110 professores do ensino superior, em que os 

docentes com mais tempo de serviço revelaram um sentido mais elevado de auto-eficácia 

docente, quer para lidar com situações de inovação e criatividade, quer para lidar com 

situações difíceis, comparativamente com os seus colegas com menos tempo de serviço. 

No mesmo estudo, os professores com mais experiência profissional revelaram maior 

capacidade para ensinar com sucesso qualquer conteúdo relevante, mesmo a alunos mais 

difíceis. Ribeiro (1988), num estudo efectuado com 40 professores, pertencentes ao distrito 

do Porto, concluiu que as expectativas de eficácia pessoal que os sujeitos têm das suas 

próprias competências e a percepção relativa ao seu nível de desempenho e resultados 



Discussão  

337 

 

 

alcançados podem depender de factores exógenos, nomeadamente do tempo de serviço. 

Nesta perspectiva, é compreensível que os docentes de 11 a 20 anos de tempo de serviço 

percepcionem um sentido mais elevado de auto-eficácia docente do que os pares de 2 a 5 

anos de tempo de serviço. 
 

. Diferenças de nível de ensino na Auto-eficácia docente  

Na Auto-eficácia docente são os educadores de infância do Ensino Pré-escolar que 

se percepcionam com um sentido mais elevado de auto-eficácia comparativamente com os 

professores do Ensino Secundário. De acordo com a revisão da literatura não foram 

encontrados estudos específicos que relacionem o sentido de auto-eficácia docente nos 

diferentes níveis de ensino, o que dificulta a análise comparativa. Assim sendo, na tentativa 

de interpretação dos resultados obtidos, baseamo-nos nas considerações já efectuadas por 

diversos autores que apontam para a relação do sentido auto-eficácia docente com a crença 

do professor relativamente à capacidade que tem para influenciar as suas realizações 

enquanto profissional, realizações que estão ligadas a experiências de sucesso ou 

insucesso, que são a principal fonte das suas expectativas de auto-eficácia (Brophy & 

Evertson, 1976; Brookover et al., 1979; Ashton, 1984). Concomitantemente as 

experiências de sucesso ou insucesso subjazem aos níveis de (in)satisfação profissional. 

Para Alves (1991) a satisfação profissional está relacionada com o sentimento e forma de 

estar positivos dos professores perante a profissão, originados por factores contextuais e/ou 

pessoais e exteriorizados pela dedicação, defesa e felicidade perante a mesma. No que toca 

à percepção de maior ou menor satisfação profissional nos diferentes níveis de ensino, há 

estudos que apontam para que a sua redução se verifique à medida que se progride nos 

mesmos, sendo os professores do ensino secundário os que evidenciam menor satisfação 

profissional (Barros, Neto e Barros, 1991; Cordeiro Alves, 1997). Para Seco (2000:380) os 

professores do ensino secundário têm de “prestar mais contas (do seu sucesso e do dos seus 

alunos), perante a escola e a comunidade educativa, em geral, sem que tal responsabilidade 

acrescida se traduza num aumento de recompensas tangíveis ou de reconhecimento que, de 

alguma forma, pudessem contribuir para a sua satisfação”. 

Neste sentido podemos inferir que o mesmo pode estar a acontecer com os docentes 

do nosso estudo: as exigências na educação pré-escolar existem, mas revestidas de maior 

proximidade relacional, quer com alunos, quer com encarregados de educação, quer com a 
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própria comunidade; os conteúdos programáticos caracterizam-se, essencialmente, pela sua 

vertente lúdica, criativa e artística, pelo que podemos considerar que os educadores de 

infância, ao vivenciarem experiências profissionais de maior satisfação e realização 

profissionais, considerada a principal fonte das expectativas de auto-eficácia (Ashton, 

1984; Tavares et al., 2003) revelam também tendência para um elevado sentido de auto-

eficácia comparativamente com os seus colegas do ensino secundário.  
 

. Relação entre a Auto-eficácia docente e a Capacidade para o Trabalho (ICT) 

Não existe uma relação significativa entre a Auto-Eficácia Docente e a Capacidade 

para o Trabalho o que é de algum modo surpreendente tendo em conta que a percepção da 

auto-eficácia depende também do “processamento cognitivo da informação colhida sobre o 

substrato fisiológico” que se constitui a partir de uma base definida pelas influências 

recíprocas entre as variáveis pessoais, situacionais e comportamentais (Cerdeira, 1995:143) 

e que a capacidade para o trabalho resulta da auto-avaliação que o trabalhador faz do seu 

bem-estar no presente e no futuro próximo e da capacidade para assegurar o seu trabalho, 

tendo em conta as exigências do mesmo, a saúde e os recursos físicos e psicológicos 

disponíveis (Ilmarinen & Tuomi, 1993; Silva et al., 2000; Schabracq et al., 2001; Maia, 

2002). 

 

 

 

6.3. CAPACIDADE PARA O TRABALHO  

O trabalho e a capacidade para o trabalho são fundamentais para a realização 

pessoal e profissional e consequente bem-estar do indivíduo. Para Locke (1976) o trabalho 

é uma complexa inter-relação de tarefas, papéis, responsabilidades, incentivos e 

recompensas. Como fonte de realização e de crescimento pessoal e social o trabalho está 

fortemente ligado à construção da identidade individual e ao autoconceito (Nelson, Cooper 

& Jackson, 1995; Rain, Lane & Steiner, 1991; Seco, 2000; 2002). Hilgard (1949) e Rogers 

(1951) definem o autoconceito no trabalho como a percepção que o indivíduo tem de si nos 

vários domínios, abrangendo diferentes dimensões: habilidades físicas, sociais e relações 

emocionais. Associada ao trabalho está a capacidade para o trabalho (work ability) que é 

definida como a auto-avaliação que o trabalhador faz do seu bem-estar no presente e no 
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futuro próximo e da capacidade que tem para assegurar o seu trabalho, tendo em conta as 

exigências do mesmo, a saúde e os recursos psicológicos disponíveis (Ilmarinen & Tuomi, 

1993; Silva et al., 2000; Schabracq et al., 2001; Maia, 2002). 
 

. Diferenças na amostra no Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT) 

. No Índice Geral de Capacidade para o Trabalho (ICT geral), e de acordo com os 

valores internacionalmente padronizados, os resultados do nosso estudo evidenciam que 

3,3% da amostra apresentam um ICT Baixo, 28,7% um ICT Moderado, 47,6% um ICT 

Bom e 16,8% um ICT Óptimo. Resultados idênticos foram encontrados num estudo 

efectuado em Portugal por Pereira, Silva, Castelo-Branco e Latino (2002), junto de 232 

docentes, em que 3,1% dos inquiridos apresentavam um Baixo índice de capacidade para o 

trabalho, 32% Moderado, 47,6% Bom e 17,3% Óptimo. Resultados percentualmente 

diferentes foram verificados num estudo efectuado com 455 enfermeiros, em que 0,7% da 

amostra apresentava Baixa capacidade para o trabalho, 12,1% Moderada, 52,3% Boa e 

34,9% Óptima capacidade para o trabalho (Maia, 2002).  

. Na Capacidade para o Trabalho sobre se as exigências da profissão docente são 

mais intelectuais, físicas ou ambas, 259 (36,8%) docentes consideram que as exigências 

são intelectuais, 3 (4%) que são físicas e 441 (62,7%) referem que as exigências são tanto 

intelectuais como físicas. Estes resultados vão de encontro de outros estudos já 

anteriormente elaborados, que apontam para esta perspectiva relativamente às exigências 

da profissão docente (Pereira, et al. 2002; Latino et al., 2003). No âmbito da saúde Maia 

(2002), num estudo com 455 enfermeiros, concluiu que a exigência do trabalho que 

desenvolvem é simultaneamente, intelectual e física. Resta-nos acrescentar que a profissão 

docente exige de facto esforço físico. Provam-no o transporte dos manuais escolares, a 

necessidade de apoio físico a alunos mais novos (a frequentar creches, jardins de infância e 

o 1º Ciclo) e a inexistência de pessoal auxiliar suficiente que ajude alunos que, dadas as 

suas Necessidade Educativas Especiais, necessitam de apoio físico.  

. Na Capacidade para o Trabalho actual em comparação com a melhor até agora 

grande parte da amostra revela que, presentemente, a sua Capacidade para o Trabalho se 

situa “Quase no seu melhor”. Na Capacidade para o Trabalho tendo em conta as exigências 

físicas e intelectuais do trabalho grande parte da amostra considera-se com tendência para 

“Bastante Boa”. Resultados semelhantes foram encontrados por Pereira, Silva, Castelo-
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Branco e Latino (2002) em que grande parte da amostra considerava, na altura em que foi 

desenvolvido o estudo, que a sua capacidade para o trabalho se situava quase no seu 

melhor em comparação com a melhor até agora, e razoável com tendência para bastante 

boa quanto às exigências físicas e intelectuais do trabalho.   

. Na Capacidade para o Trabalho em relação às doenças ou lesões actuais com 

diagnóstico médico, dos 703 docentes que constituem a nossa amostra, 151 (21,15%) 

revelam ter lesões acidentais nas costas; 113 (16,1%) apresentam perturbação mental 

ligeira; 111 (15,8%) manifestam ter desgaste ou dor repetida na parte superior das costas 

ou no pescoço; 97 (13,8%) possuem infecções repetidas nas vias respiratórias; 96 (13,7%) 

expressam ter desgaste ou dor repetida na parte inferior da coluna; 77 (11,0%) declaram 

possuir doença ou lesão nos olhos; 59 (8,4%) expressam ter doenças no aparelho 

circulatório (tensão arterial); 55 (7,8%) revelam outras doenças nas vias respiratórias; 53 

(7,5%) revelam ter alergia na pele; 53 (7,5%) apresentam ter doença no sistema nervoso 

(paralisia, dor nervosa, enxaqueca, epilepsia); 50 (7,1%) manifestam ter desgaste ou dor 

repetida nos membros (mãos e pés); 44 (6,3%) mostram ter lesões acidentais noutra parte 

do corpo; 44 (6,3%) manifestam ter outras doenças nas articulações ou órgão de 

movimentação; 39 (5,5%) possuem úlceras no estômago ou duodeno; 35 (5,0%) detêm 

lesões nos membros inferiores (pés); 22 (3,1%) revelam sintomas mal-estar ou irritação no 

estômago ou duodeno. A relação entre a profissão docente e a manifestação de sintomas de 

doença quer no plano biofisiológico quer no plano comportamental, emocional e cognitivo 

tem sido frequentemente referida por vários autores, nomeadamente através de 

perturbações a nível digestivo e cardiovascular, desordens intestinais e hipertensão arterial, 

dores de cabeça crónicas, insónias, úlceras, menor resistência a infecções, modificações do 

comportamento (irritabilidade e agressividade) e ainda perturbações neuróticas e 

depressivas (Dunham, 1992; Castelo-Branco & Pereira, 2001b; Mota Cardoso, 2002; 

Pereira et al., 2002; 2003; 2006; Castelo-Branco et al., 2005). Outros autores mencionam 

que na génese de muitas doenças ou lesões, que contribuem para a diminuição da 

capacidade para o trabalho na docência, estão aspectos ligados à saúde e à segurança no 

trabalho, a ambientes menos bem protegidos do frio e do calor e a aspectos ergonómicos 

(inadaptação das tarefas ao homem) (Noulin, 1992; Macleod, 1995; Silva et al., 2000; 

Maia, 2000; Pereira et al., 2002). Em 2002, Pereira, Silva, Castelo-Branco e Latino 

encontraram resultados análogos, numa amostra constituída 232 docentes onde, por 
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diagnóstico médico, um número significativo de docentes manifestaram lesões acidentais 

nas costas, dor repetida nas costas ou no pescoço e na parte inferior da coluna, 

perturbações emocionais, infecções repetidas nas vias respiratórias, alergias na pele, 

doenças nos olhos, tensão arterial elevada e mal-estar ou irritação no estômago ou 

duodeno. Neste sentido os nossos resultados confirmam os já existentes e exprimem a 

preocupação e a prioridade na necessidade da tomada medidas que optimizem e previnam 

o mal-estar na docência.  

. Na Capacidade para o Trabalho tendo em conta a estimativa do incómodo causado 

pelas doenças, grande parte da amostra revela que consegue fazer o seu trabalho mas que 

o mesmo desencadeia sintomas. Resultados comparáveis foram encontrados por Pereira, 

Silva, Castelo-Branco e Latino (2002), tendo-se verificado que a maioria dos docentes 

inquiridos referiu que apesar de conseguir fazer o seu trabalho, o mesmo desencadeava 

sintomas. Estudos recentes efectuados em Portugal revelam que as pressões a que os 

docentes estão sujeitos no seu dia-a-dia profissional desencadeiam doenças que afectam e 

interferem no seu trabalho e nos seus hábitos de vida (Ramos, 1999; Silva et al., 2000; 

Pereira & Castelo-Branco, 2001; Mota Cardoso, 2002; Pereira et al., 2002; 2003; 2006; 

Latino et al., 2003; Castelo-Branco et al., 2005).  

. Na Capacidade para o Trabalho tendo em conta as faltas ao trabalho, dias 

inteiros, durante o último ano, devido à doença, 46,4% da amostra durante o último ano 

não faltou “Nenhum dia”, seguida de 43,1% que faltou no “Máximo 9 dias”. Em Portugal, 

resultados similares foram verificados por Pereira, Silva, Castelo-Branco e Latino (2002). 

Quando inquiridos sobre quantas faltas ao trabalho teriam dado durante o último ano 

devido ao seu estado de saúde, a maioria respondeu que faltou no máximo até 9 dias. Braga 

da Cruz (1990), num estudo efectuado em Portugal quando ainda eram permitidas duas 

faltas por mês, constatou que o absentismo docente era normal. Este fenómeno era mais 

acentuado no ensino Preparatório (53,2%), no Unificado (55,1%)  e no Secundário (52,6%) 

do que no ensino primário (17,1%) ou pré-primário (17,6) e atingia sobretudo os docentes 

de idades compreendidas entre os 26 e os 35 anos (49,5%), muito mais os homens do que 

as mulheres (51,9 vs 33,2%) e muito mais os professores do ensino oficial do que do 

ensino privado (41,2% vs 16,3%). Contudo, resultados contrários foram encontrados em 

França, num estudo supervisionado pelo Ministério da Educação a professores desde o 
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nível pré-primário ao secundário, onde se concluiu que um grande número de docentes 

interrompia, durante largos períodos de tempo, a sua actividade profissional através do uso 

de atestados médicos, justificando que se sentiam afectados por distúrbios de ordem 

mental, da depressão passageira (“alergia” aos alunos) até à doença mental de efeitos 

irreversíveis (Mandra, 1977). Se tivermos em conta o número elevado de doenças 

manifestadas (por diagnóstico médico) pelos docentes da amostra e a gravidade das 

mesmas, podemos considerar que os valores do absentismo podem ser considerados como 

aceitáveis uma vez que cerca de metade dos docentes não faltou “Nenhum dia” e outra 

metade faltou no “Máximo 9 dias”.  

. No Prognóstico da Capacidade para o Trabalho para daqui a dois anos tendo em 

conta a saúde, 551 (78,4%) docentes avaliam-se com um prognóstico de “Quase de 

certeza”, 131 educadores e professores (18,6%) “Não têm a certeza” e 21 docentes (3,0%) 

“Duvidam”. Apesar da maioria dos docentes do nosso estudo revelar que “Quase de 

certeza” poderá desempenhar as suas funções daqui a dois anos, dado o seu estado de 

saúde, há que ter em conta que um número significativo de docentes “Não tem a certeza” e 

alguns até “Duvidam” se o poderão fazer, resultados que se aproximam dos verificados no 

estudo efectuado por Pereira, Silva, Castelo-Branco e Latino (2002), numa amostra 

constituída por 232 docentes, onde a maioria dos inquiridos, dado o seu estado de saúde, 

revelou não ter a certeza se daí a dois anos teria capacidade laboral para continuar a 

exercer a sua actividade profissional.  

. Na Capacidade para o Trabalho tendo em conta a robustez psíquica a maioria da 

amostra revela que frequentemente nos últimos tempos tem gozado o seu dia a dia, se sente 

activa e animada e se tem sentido optimista em relação ao futuro, resultados que vão de 

encontro aos já verificados em estudos anteriores (Pereira et., al., 2002; 2005) que nos 

permitem concluir que o trabalho é também para os docentes uma fonte de realização e de 

crescimento pessoal (Seco, 2000; 2002; Latino et al., 2003).  

 

. Diferenças de género no Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT) 

No nosso estudo, nas diferenças da Capacidade para o Trabalho em função do 

género, os resultados são os seguintes: 

. No Índice Geral de Capacidade para o Trabalho (ICT geral), na Capacidade para o 

Trabalho tendo em conta as suas exigências físicas e intelectuais e na Capacidade para o 



Discussão  

343 

 

 

Trabalho em relação à estimativa do incómodo causado pelas doenças os docentes do 

género masculino apresentam médias mais elevadas e os do género feminino médias mais 

baixas. Estes resultados vão ao encontro de alguns estudos efectuados noutros países que 

apontam para índices de maior capacidade para o trabalho por parte dos homens (Jackson 

& Mulder, 1992; Suvanto, 1991). Em Portugal, Pereira, Silva, Castelo-Branco e Latino 

(2002) verificaram que a incapacidade para o trabalho era mais acentuada nos docentes do 

género feminino do que no género masculino. Há contudo investigações, efectuadas em 

diversos países (13 línguas diferentes) com o Work Ability Index (WAI), que contrariam 

estes resultados. Também em Portugal, Maia (2002), num estudo com 455 enfermeiros, 

constatou não existirem diferenças significativas entre ambos os géneros.  

. No Prognóstico da Capacidade para o Trabalho para daqui a dois anos tendo em 

conta a saúde são os docentes do género masculino que em maior número se avaliam com 

um prognóstico de “Quase de certeza” comparativamente com os docentes do género 

feminino. Apesar de a maioria dos docentes se avaliar com capacidade para o trabalho 

daqui a dois anos verificámos que 18,6% dos docentes do género masculino e 22,4% do 

género feminino “Duvida” ou “Não tem a certeza” quanto à sua capacidade para o trabalho 

para daqui a dois anos. Os nossos resultados vão de encontro aos verificados por Pereira, 

Silva, Castelo-Branco e Latino (2002) onde os homens responderam, em maior número, 

que “Quase de certeza” poderiam trabalhar daí a dois anos tendo em conta a sua saúde.  

. Na Capacidade para o Trabalho actual em comparação com a melhor até agora 

não há diferenças significativas em função do género, resultados que são análogos aos 

encontrados por Pereira, Silva, Castelo-Branco e Latino (2002), onde também se verificou 

a não existência de diferenças significativas em função do género na capacidade para o 

trabalho actual em comparação com a melhor até agora.  

. Na Capacidade para o Trabalho em relação às doenças ou lesões actuais com 

diagnóstico médico, na Capacidade para o Trabalho em relação às faltas ao trabalho, dias 

inteiros, durante o último ano, devido à doença e na Capacidade para o Trabalho relativa à 

robustez psíquica não há diferenças significativas, resultados que contrariam os 

encontrados por Pereira, Silva, Castelo-Branco e Latino (2002), onde os professores do 

género masculino apresentaram valores médios mais elevados do que os docentes do 

género feminino na capacidade laboral.  
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Em síntese, os resultados da amostra vão encontro dos múltiplos estudos 

associados ao sexo: se uns encontram diferenças significativas na capacidade para o 

trabalho e outros não registam qualquer efeito diferencial. Subjacentes aos diferentes 

resultados verificados no nosso estudo poderão estar factores de índole biológica, de 

atitudes e comportamentos diferenciados face às expectativas sociais e profissionais 

resultantes de diferenças de socialização em torno dos papéis do homem e da mulher 

(Mason, 1995; Alborch, 2000; Villaverde Cabral et al., 2002; Seco, 2000; Pereira et al., 

2002). 
 

. Diferenças de tempo de serviço no Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT)  

No nosso estudo, nas diferenças da Capacidade para o Trabalho em função do 

tempo de serviço, os resultados são os seguintes: 

. No Índice Geral de Capacidade para o Trabalho (ICT geral) os docentes com 

menos 2 anos de tempo de serviço apresentam “Óptima” Capacidade para o Trabalho 

comparativamente com os docentes com mais tempo de serviço que revelam “Baixa” 

Capacidade para o Trabalho. Uma vez que no nosso estudo se verificou que os docentes 

com menos tempo de serviço são os mais novos da amostra (com uma idade média de 30,9 

anos) e os docentes com mais tempo de serviço os mais velhos (com uma idade média de 

47,4 anos), remetemos a nossa discussão para a associação entre o tempo de serviço e a 

idade. Assim sendo, os nossos resultados vão de encontro aos verificados noutras 

investigações que concluíram existir uma diminuição gradual da Capacidade para o 

Trabalho à medida que a idade avança (Kloimuller & Geissler, 2000; Pohjonen, 2001; 

Silva et al, 2000; Maia, 2002; Latino et al., 2003; Pereira et al., 2003; 2005; 2006). Para 

Pohjonen (2001) a média do índice de capacidade para o trabalho diminui com a idade, 

diminuição que se torna cada vez mais acentuada após os 55 anos. O mesmo autor 

acrescenta que a existência de sintomas psicossomáticos e de doença músculo-esquelética 

é mais acentuada nos trabalhadores mais velhos. Imarinnen (1991) constatou, nas suas 

investigações, que na faixa etária entre 40-44 anos, havia 20% de trabalhadores com 

doenças impeditivas para o trabalho, enquanto entre os 60-64 anos a prevalência era de 

60%, predominando as doenças do foro circulatório e músculo-esquelético. Também Maia 

(2002) verificou num estudo com 455 enfermeiros, a existência de um abaixamento da 

capacidade para o trabalho nos enfermeiros mais velhos. Neste sentido podemos 
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compreender porque os docentes com menos 2 anos de tempo de serviço revelam 

“Óptima” Capacidade para o Trabalho e os seus colegas, com mais de 21 anos de tempo de 

serviço, “Baixa” Capacidade para o Trabalho. 

. Na Capacidade para o Trabalho em relação às doenças ou lesões actuais com 

diagnóstico médico a tendência verificada é que os docentes com menos tempo de serviço 

apresentem menos doenças e lesões comparativamente com os seus colegas com mais 

tempo de serviço, que são portadores de mais doenças ou lesões sinalizadas por 

diagnóstico médico. Dada a inexistência de estudos específicos que permitam comparar 

dados, remetemos a discussão para a correspondência entre o tempo de serviço e a idade. 

Nesta linha, os nossos resultados vão de encontro aos verificados noutras investigações 

(Imarinnen, 1991; Kloimuller & Geissler, 2000; Pohjonen, 2001; Maia, 2002; Silva et al., 

2000) que apontam para um decréscimo gradual do índice de Capacidade para o Trabalho à 

medida que a idade avança. Podemos assim compreender porque no nosso estudo os 

educadores com menos de 2 anos de tempo de serviço, docentes mais novos, apresentam 

menos doenças ou lesões diagnosticadas pelo médico comparativamente com os seus 

colegas com mais de 21 anos de tempo de serviço, docentes mais velhos.   

. Na Capacidade para o Trabalho tendo em conta a estimativa do incómodo causado 

pelas doenças os docentes com menos de 2 anos de serviço apresentam médias mais 

elevadas do que os docentes entre 11 a 20 anos de serviço. A diferença é também 

significativa entre os docentes com menos de 2 anos de tempo de serviço e os docentes 

com mais de 21 anos de tempo de serviço, ou seja os docentes com menos de 2 anos de 

tempo de serviço consideram que devido à interferência negativa das suas doenças e lesões 

“Conseguem fazer o seu trabalho mas o mesmo desencadeia sintomas” e os docentes entre 

11 a 20 e com mais de 21 anos de tempo de serviço “Conseguem fazer o seu trabalho mas 

o mesmo desencadeia sintomas” ou “Às vezes vêem-se obrigados a abrandar o ritmo de 

trabalho ou a alterar o modo de trabalhar ”, resultados que vão ao encontro aos já revelados 

em estudos anteriores que enfatizam o incómodo e a interferência negativa das doenças no 

bom desempenho dos professores e no seu bem-estar (Jesus, 1995; 1997; Pereira et al., 

2002; 2003; 2005; Mota Cardoso, 2002).  

. Na Capacidade para o Trabalho em relação às faltas ao trabalho, dias inteiros, 

durante o último ano, devido à doença a tendência aponta para que os docentes com menos 
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de 2 anos de tempo de serviço não tenham faltado “Nenhum dia” e os educadores e 

professores com mais de 21 anos no “Máximo 9 dias”. Se associarmos mais uma vez o 

tempo de serviço e a idade estes resultados vão ao encontro de outros já verificados por 

múltiplos autores, em diferentes populações de diversos países, em que a idade é um 

preditor de menor saúde e mais doenças (Imarinnen, 1991; Kloimuller & Geissler, 2000; 

Pohjonen, 2001; Maia, 2002; Silva et al., 2000).  

. No Prognóstico da Capacidade para o Trabalho para daqui a dois anos tendo em 

conta a saúde, os docentes de 6 a 10 anos de tempo de serviço, de 2 a 5 anos e com menos 

de 2 anos de tempo de serviço são os que em maior número se avaliam com um 

prognóstico de “Quase de certeza” e os docentes com mais de 21 anos e de 11 a 20 anos de 

tempo de serviço, os que em menor número se avaliam com o mesmo prognóstico. No 

entanto, torna-se pertinente salientar que um número significativo de docentes com menos 

de 2 anos de tempo de serviço e de 2 a 5 anos “Não tem a certeza” ou até “Duvida” se terá 

capacidade para o trabalho para exercer a profissão daqui a dois anos. Em suma, os nossos 

resultados permitem-nos considerar que, na sua maioria, são os docentes com menos tempo 

de serviço que questionam menos a sua capacidade para o trabalho para daqui a dois anos 

em comparação com os seus colegas com mais tempo de serviço, não deixando contudo de 

existir um numero significativo de docentes, com menos tempo de serviço, que também se 

interroga sobre a sua continuidade na docência daqui a dois anos. A inexistência de estudos 

específicos, que permitam comparar os nossos dados, remete-nos para a correspondência 

entre o tempo de serviço e a idade, associação que foi verificada no nosso estudo, ou seja 

os docentes com mais tempo de serviço são os mais velhos do estudo em comparação com 

os docentes com menos tempo de serviço que são mais novos. Na opinião de Rhodes 

(1983) a idade, cujos efeitos se traduzem no envelhecimento biológico e também ao nível 

psicossocial (mudanças na personalidade, expectativas e valores, experiências 

profissionais, entre outras), é um dos factores associados às atitudes e comportamentos 

face ao trabalho. Assim sendo, os nossos resultados, quanto aos docentes com mais tempo 

de serviço, vão ao encontro aos resultados verificados em diferentes populações de 

diversos países, em que a idade é um preditor de menor saúde e mais doenças (Imarinnen, 

1991; Kloimuller & Geissler, 2000; Pohjonen, 2001; Maia, 2002; Silva et al., 2000). 

Contudo, Pohjonen (2001) verificou que a baixa capacidade para o trabalho existe também, 

nos indivíduos mais jovens consoante as exigências do trabalho, resultados que confirmam 
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os verificados no nosso estudo no que diz respeito aos docentes com menos tempo de 

serviço, possivelmente relacionadas com o confronto inicial face à complexidade da 

profissão, que poderá estar a ser problemático (Fuller, 1969; Huberman & Shapira, 1985; 

Gonçalves, 1992; Huberman, 1992; Jesus, 1995).  

Em suma, parece que o avançar do tempo de serviço pode trazer a alguns docentes 

maiores dúvidas quanto à sua saúde, possivelmente associadas ao envelhecimento, dúvidas 

que também existem nalguns docentes com menos tempo de serviço, provavelmente mais 

relacionadas com as exigências do trabalho. 

 

. Diferenças de nível ensino no Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT)  

. No Prognóstico da Capacidade para o Trabalho para daqui a dois anos tendo em 

conta a saúde são os professores do 3º Ciclos do Ensino Básico, do Ensino Pré-escolar e 

do Ensino Superior que em maior número se avaliam com um prognóstico de “Quase de 

certeza” e os professores do 1º e do 2º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário 

que em menor número se avaliam com o mesmo prognóstico. De salientar que um 

determinado número de professores do Ensino Secundário, do 2º e do 1º Ciclos do Ensino 

Básico apresenta percentagens que nos parecem elevadas na opção “Não tenho a certeza” 

se daqui a dois anos poderei ter capacidade para o trabalho para exercer as minhas funções 

docentes. No que concerne aos resultados atrás referidos e de acordo com a revisão da 

literatura, não foram encontrados estudos específicos que confirmem ou infirmem os 

nossos dados, o que dificulta a análise comparativa. Neste sentido ousamos considerar que 

os mesmos poderão estar associados à natureza do trabalho inerente a cada um destes 

níveis de ensino (Seco, 2000) e/ou a factores idiossincráticos, intrínsecos às características 

pessoais inerentes à personalidade destes docentes (Diener, 1984; Farber, 1984; 

Stephenson, 1990).  

 

. Diferenças de situação profissional no Índice de Capacidade para o Trabalho   

No nosso estudo, nas diferenças da Capacidade para o Trabalho em função da 

situação profissional, os resultados são os seguintes: 

. No Índice geral de Capacidade para o Trabalho (ICT geral), os docentes 

Contratados revelam “Óptima” Capacidade para o Trabalho e os Efectivos “Baixa” 
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Capacidade para o Trabalho. Resultados contrários foram verificados por Pereira, Silva, 

Castelo-Branco e Latino (2002), numa amostra constituída por 232 docentes que revelaram 

não existirem diferenças significativas entre os dois tipos de situação profissional. Para 

Seco (2000; 2001) a efectividade na docência está associada a mais tempo de serviço. No 

nosso estudo há uma associação clara entre os escalões do tempo de serviço e a idade, pelo 

que podemos considerar que os docentes efectivos, estando há mais tempo na carreira, 

apresentam uma idade mais avançada do que os seus colegas contratados que são os mais 

novos da amostra. Nesta linha de análise, são variados os estudos realizados com diversos 

grupos profissionais que revelam uma prevalência da incapacidade a partir dos 30 a 34 

anos, com um aumento mais acentuado entre os 50 e os 54 anos de idade (Kloimuller & 

Geissler, 2000; Pohjonen, 2001; Maia, 2002; Silva et al, 2000). Nesta óptica podemos 

perceber porque, tendencialmente, são os docentes Contratados que revelam “Óptima” 

Capacidade para o Trabalho e os Efectivos “Baixa” Capacidade para o Trabalho.  

. Na Capacidade para o Trabalho em relação às doenças ou lesões actuais 

diagnosticadas pelo médico são os docentes Efectivos que manifestam, actualmente, mais 

doenças ou lesões comparativamente com os seus colegas Contratados. Associando a 

efectividade ao tempo de serviço, os nossos resultados vão de encontro aos verificados 

noutras investigações que apontam para a prevalência de mais doenças ou lesões à medida 

que a idade avança, com maior incidência entre os 50 e os 54 anos de idade (Kloimuller & 

Geissler, 2000; Pohjonen, 2001; Maia, 2002; Silva et al, 2000). Nesta óptica podemos 

compreender que os docentes Efectivos manifestem mais doenças e lesões 

comparativamente com os docentes Contratados. 

 . Na Capacidade para o Trabalho em relação à estimativa do incómodo causado 

pelas doenças, os docentes Efectivos “Às vezes vêem-se obrigados a abrandar o seu ritmo 

de trabalho ou a alterar o modo de trabalhar” comparativamente com os docentes 

Contratados que “Conseguem fazer o seu trabalho mas o mesmo desencadeia sintomas”. 

Resultados preocupantes, quer no que toca aos professores Efectivos, quer aos docentes 

Contratados. Mais preocupante até, são os resultados relacionados com os professores 

Contratados que, sendo mais novos, poderiam considerar-se menos afectados pelo 

incómodo causado pelas doenças. Relativamente aos professores efectivos recordamos o 

que já anteriormente foi referido quanto à maior incidência de doenças ou lesões devido à 

idade. Quanto aos docentes Contratados remetemos a nossa discussão para factores 
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associados a outros aspectos inerentes à profissão: precariedade profissional e exigências 

profissionais associadas com o período inicial na docência. Seco (2000), baseando-se nos 

níveis de situação profissional previstos no Estatuto da Carreira Docente dos Professores 

(aprovado pelo Decreto-Lei nº 139-A/90 e alterado pelo Decreto-Lei nº 1/98), verificou 

que os professores contratados se encontram no nível mais precário da carreira docente. 

Múltiplos autores consideram que o confronto relativo ao início da actividade docente pode 

ser problemático (Fuller, 1969; Huberman & Shapira, 1985; Gonçalves, 1992; Huberman, 

1992; Jesus, 1995). Pohjonen (2001) refere que a baixa capacidade para o trabalho existe 

também nos indivíduos mais jovens consoante as exigências do trabalho. Cumulativamente 

ou não poderão ser estes os factores que interferem negativamente no trabalho dos 

educadores e professores Contratados.  

. Na Capacidade para o Trabalho em relação às faltas ao trabalho, dias inteiros, 

durante o último ano, devido à doença, da observação das médias, verificámos que os 

docentes Vinculados e os docentes Efectivos faltaram no último ano devido a doença, 

cuidados de saúde ou exames médicos no “Máximo 9 dias”. Tendo em conta que tanto os 

docentes Vinculados como os docentes Efectivos, dado a sua situação profissional, estão 

há mais tempo na carreira, sendo os docentes mais velhos do nosso estudo, podemos referir 

que os nossos resultados vão ao encontro de múltiplos estudos, realizados em diversos 

grupos profissionais, que revelam uma prevalência da incapacidade nos indivíduos com 

mais idade (Kloimuller & Geissler, 2000; Pohjonen, 2001; Maia, 2002; Silva et al, 2000). 

. No Prognóstico da Capacidade para o Trabalho para daqui a dois anos tendo em 

conta a saúde são os docentes Contratados que em maior número se avaliam com um 

prognóstico de “Quase de certeza” e os docentes Efectivos os que em menor número se 

avaliam com o mesmo prognóstico. Contudo apesar da maioria se avaliar com capacidade 

para o trabalho para daqui a dois anos, 27,0% dos docentes Efectivos e 19,6% dos docentes 

Vinculados “Não tem a certeza” ou “Duvida” se poderá exercer as suas funções daqui a 

dois anos. Tendo em conta que a efectividade na docência está associada a mais tempo de 

serviço (Seco, 2000; 2001), os nossos resultados vão, mais uma vez, ao encontro de 

múltiplas investigações realizadas em diferentes populações onde se verificou que a idade 

é um preditor de menor saúde e mais doenças (Imarinnen, 1991; Kloimuller & Geissler, 

2000; Pohjonen, 2001; Maia, 2002; Silva et al., 2000). Neste sentido torna-se 
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compreensível que sejam os docentes Efectivos e Vinculados que manifestem um 

prognóstico mais reservado quanto ao futuro relativo à sua capacidade para o trabalho 

comparativamente com os seus colegas Contratados, resultados que nos levam a ponderar a 

necessidade de uma intervenção mais focalizada nos docentes que se encontram há mais 

tempo na carreira, tendo em vista a promoção da sua saúde e da sua capacidade para o 

trabalho. 

  

. Diferenças de habilitações académicas no Índice de Capacidade para o Trabalho 

(ICT)  

No nosso estudo, nas diferenças da Capacidade para o Trabalho em função das 

habilitações académicas, os resultados são os seguintes: 

. No Índice Geral de Capacidade para o Trabalho (ICT geral) são os docentes com 

Mestrado ou Doutoramento ou Licenciatura que tendem a revelar “Boa” Capacidade para o 

Trabalho e os docentes com Bacharelato “Moderada” Capacidade para o Trabalho.  

. Na Capacidade para o Trabalho em relação às doenças ou lesões actuais 

diagnosticadas pelo médico os docentes com Bacharelato manifestam, actualmente, mais 

doenças e lesões, por diagnóstico médico, do que os docentes com Mestrado, 

Doutoramento ou Licenciatura.  

. Na Capacidade para o Trabalho em relação à estimativa do incómodo causado 

pelas doenças os docentes com Mestrado ou Doutoramento consideram que “conseguem 

fazer o seu trabalho mas que o mesmo desencadeia sintomas” e os docentes com 

Bacharelato “às vezes vêem-se obrigados a abrandar o ritmo de trabalho ou a alterar o 

modo de trabalhar”.  

. No Prognóstico da Capacidade para o Trabalho para daqui a dois anos tendo em 

conta a saúde são os docentes com Pós-Graduação, Mestrado, Doutoramento ou 

Licenciatura que em maior número se avaliam com um prognóstico de “Quase de certeza” 

e os com Bacharelato os que em menor número se avaliam com o mesmo prognóstico.  

Em suma, podemos constatar que, nas quatro dimensões atrás referidas, são os 

docentes com mais habilitações académicas que, tendencialmente, revelam não só um 

Índice Geral de melhor Capacidade para o Trabalho como também menos doenças e lesões 

por diagnóstico médico, menor incómodo causado por estas no seu trabalho e ainda melhor 

prognóstico quanto ao seu futuro na profissão, em comparação com os seus colegas com 



Discussão  

351 

 

 

Bacharelato. Seco (2000), no seu estudo realizado com 752 professores, constatou que as 

habilitações académicas revestem-se de uma certa eficácia preditiva para a satisfação com 

o trabalho docente pelo que concluiu que há “um padrão diferencial de expectativas e de 

aspirações, condicionado pelas habilitações do professor, que quanto mais avança no seu 

percurso académico mais parece esperar do seu trabalho” (idem:383) e que um nível de 

habilitação superior pode constituir uma qualificação que permite ao indivíduo uma maior 

libertação e espaço de iniciativa no trabalho. Nesta óptica, poderemos considerar que os 

docentes com mais habilitações académicas estarão a vivenciar a concretização de 

determinadas expectativas que lhes proporcionam maior satisfação profissional e bem-

estar, percepções que interferem, positivamente, na sua capacidade para o trabalho, na sua 

saúde e no prognóstico quanto ao seu futuro na profissão. Percepções que não sentem não 

os seus colegas com Bacharelato.  

Há contudo outra perspectiva que nos merece reflexão e que se relaciona com o 

facto da não exigência, há alguns anos atrás, de habilitações específicas para a entrada na 

profissão docente. Para Jesus (2000) a profissão docente foi, durante anos, pouco selectiva 

levando a que muitos a exercessem sem habilitações específicas para o ensino. Para Seco 

(2000) esta situação tende a desaparecer devido à crescente profissionalização dos 

docentes, tanto em termos de formação científico-pedagógica, como de especialização. 

Baseando-nos na perspectiva de Jesus (2000) e de Seco (2000), consideramos que outra 

das causas associada à baixa capacidade dos docentes com Bacharelato, para além da 

menor qualificação académica pode estar relacionada com a idade. Estes docentes poderão 

fazer parte ainda, do grupo de docentes que ingressou na carreira no período em que não 

eram exigidas as habilitações específicas para a docência. Assim sendo, os docentes com 

Bacharelato poderão ser também os docentes mais velhos da amostra. Uma e/ou outra 

perspectiva ajudam-nos a complementar o entendimento dos resultados obtidos e alertam-

nos para a necessidade de uma intervenção mais focalizada nestes docentes tendo em vista 

a promoção da sua saúde e da sua capacidade para o trabalho. 

 

. Diferenças de regiões geográficas no Índice de Capacidade para o Trabalho 

. Na Capacidade para o Trabalho em relação à estimativa do incómodo causado 

pelas doenças os docentes que leccionam na Região Norte “Conseguem fazer o seu 
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trabalho mas o mesmo desencadeia sintomas” e os docentes da Região Centro “Às vezes 

vêem-se obrigados a abrandar o ritmo de trabalho ou a alterar o modo de trabalhar”. 

. No Prognóstico relativo à Capacidade para o Trabalho para daqui a dois anos 

tendo em conta a saúde os docentes da Região de Lisboa e da Região Sul são os que em 

maior número se avaliam com um prognóstico de “Quase de certeza” e os professores da 

Região Centro e da Região Norte os que em menor número se avaliam com o mesmo 

prognóstico. Apesar da maioria dos docentes quando comparadas as regiões geográficas se 

avaliar com capacidade para o trabalho para daqui a dois anos, 26,0% de docentes da 

Região Centro e 25,0% da Região Norte “Não tem a certeza” ou “Duvida” se poderá 

exercer as suas funções daqui a dois anos. De realçar que tanto na estimativa do incómodo 

causado pelas doenças num como no Prognóstico da capacidade para o trabalho para 

daqui a dois anos tendo em conta a saúde são os docentes da Região Norte e da Região 

Centro que revelam que a sua actividade profissional é mais afectada pelo incómodo 

causado pelas doenças e os que em menor número avaliam que “Quase de certeza” estarão 

na profissão daqui a dois anos, dada a sua saúde.  

De acordo com a revisão da literatura a inexistência de estudos específicos que 

confirmem ou infirmem os nossos dados dificulta a análise comparativa. Contudo, tendo 

em conta que existe uma correspondência entre as características do indivíduo e as 

contextuais e que as representações que formamos relativamente ao trabalho são também 

fruto de influências ligadas ao meio envolvente (Diener, 1984; Farber, 1984; Stephenson, 

1990; Seco, 2002) poderemos inferir que os resultados obtidos podem advir das diferentes 

influências contextuais onde os docentes se inserem. 
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6.4. SÍNTESE DO TESTE DAS HIPÓTESES  

Dada a quantidade de informação recolhida, a discussão dos resultados tornou-se 

extensa. Por este motivo, para melhor clarificação dos mesmos, entendemos ser útil 

efectuar a sua explicitação, hipótese a hipótese.  

 

H 1 – A importância da relação do Corpo e da Imagem Corporal com a Actividade 

Docente varia em função do género: 

- A importância da relação do Corpo e da Imagem Corporal com a Actividade 

Docente varia em função do género no factor Imagem Corporal. Por outro lado, não 

encontrámos diferenças significativas nos restantes factores Auto-percepção do corpo, 

Linguagem corporal e Estilos e comportamentos comunicacionais na sala de aula. Assim 

sendo, os resultados vão no sentido de confirmar, em parte, esta Hipótese.  

 

H 2 – A importância da relação do Corpo e da Imagem Corporal com a Actividade 

Docente é diferente em função das variáveis profissionais (tempo de serviço, nível de 

ensino, situação profissional, habilitações académicas e região geográfica onde o 

docente lecciona): 

- A importância da relação do Corpo e da Imagem Corporal com a Actividade 

Docente é diferente em função da variável profissional tempo de serviço nos factores Auto-

percepção do corpo, Imagem corporal e Estilos e comportamentos comunicacionais na 

sala de aula. No factor Linguagem corporal não se verificaram diferenças significativas. 

Assim sendo, no que diz respeito à variável tempo de serviço, os resultados vão no sentido 

de confirmar, em grande parte, a Hipótese 2.  

- A importância da relação do Corpo e da Imagem Corporal com a Actividade 

Docente é diferente em função da variável profissional nível de ensino nos factores 

Imagem corporal Auto-percepção do corpo, Linguagem corporal e Estilos e 

comportamentos comunicacionais na sala de aula, resultados que vão no sentido de 

confirmar a Hipótese 2, no que diz respeito à variável nível de ensino.    

- A importância da relação do Corpo e da Imagem Corporal com a Actividade 

Docente é diferente em função da variável profissional situação profissional no factor 

Imagem Corporal. Por outro lado nos restantes factores Auto-percepção do corpo, 
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Linguagem corporal e Estilos e comportamentos comunicacionais na sala de aula não há 

diferenças significativas, resultados que vão no sentido de confirmar, parcialmente, a 

Hipótese 2, no que diz respeito à variável situação profissional.    

- A importância da relação do Corpo e da Imagem Corporal com a Actividade 

Docente é diferente em função da variável profissional habilitações académicas na Auto-

percepção do corpo. Por outro lado, nos restantes factores Imagem Corporal, Linguagem 

corporal e Estilos e comportamentos comunicacionais não se verificaram diferenças 

significativas, resultados que vão no sentido de confirmar, em parte, a Hipótese 2, no que 

diz respeito à variável habilitações académicas.     

- A importância da relação do Corpo e da Imagem Corporal com a Actividade 

Docente é diferente em função da variável profissional região geográfica onde o docente 

lecciona nos factores Imagem Corporal, Linguagem corporal, Auto-percepção do corpo e 

Estilos e comportamentos comunicacionais, resultados que vão no sentido de confirmar a 

Hipótese 2, no que diz respeito à variável região geográfica. 

 

H 3 - A importância da relação do Corpo e da Imagem Corporal com a Actividade 

Docente tem uma associação positiva com a Satisfação com o corpo: 

- Não se verifica uma associação significativa entre os factores CICAD com a 

Satisfação com o corpo, resultados que vão no sentido de infirmar esta Hipótese. 

 

H 4 – A importância da relação do Corpo e da Imagem Corporal com a Actividade 

Docente tem uma associação positiva com a Auto-eficácia docente:  

- Não se verifica uma associação significativa entre os factores CICAD com a 

Auto-eficácia docente, resultados que vão no sentido de infirmar esta Hipótese. 

 

H 5 – A importância da relação do Corpo e da Imagem Corporal com a Actividade 

Docente tem uma associação positiva com o Índice geral de Capacidade para o 

Trabalho dos educadores e professores: 

- Não se verifica uma associação significativa entre os factores CICAD com o 

Índice geral de Capacidade para o Trabalho dos educadores e professores, resultados que 

vão no sentido de infirmar esta Hipótese.  
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H 6 – A Satisfação com o corpo varia em função do género:  

- Na Satisfação com o corpo não se verificaram diferenças significativas de género, 

resultados que vão no sentido de infirmar esta Hipótese.   

 

H 7 – A Satisfação com o corpo é diferente em função das variáveis profissionais 

(tempo de serviço, nível de ensino, situação profissional, habilitações académicas e 

região geográfica onde o docente lecciona): 

- Não há diferenças significativas na variável tempo de serviço, resultados que vão 

no sentido de infirmar a Hipótese 7, no que respeita à variável tempo de serviço. 

- Não há diferenças significativas na variável nível de ensino na Satisfação com o 

corpo, resultados que vão no sentido de infirmar a Hipótese 7, no que respeita à variável 

nível de ensino. 

- Não há diferenças significativas na variável situação profissional na Satisfação 

com o corpo, resultados que vão no sentido de infirmar a Hipótese 7, no que respeita à 

variável situação profissional. 

- Não há diferenças significativas na variável habilitações académicas na 

Satisfação com o corpo, resultados que vão no sentido de infirmar a Hipótese 7, no que 

respeita à variável habilitações académicas.  

- A Satisfação com o corpo varia em função da região geográfica onde o docente 

lecciona, resultados que vão no sentido de confirmar a Hipótese 7, no que respeita à 

variável região geográfica.   

 

H 8 – A Satisfação com o corpo tem uma associação positiva com a Auto-eficácia 

docente:  

- Não se verificou uma associação positiva entre a Satisfação com o Corpo e a 

Auto-Eficácia Docente, resultados que vão no sentido de infirmar esta Hipótese.    
 

H 9 – A Satisfação com o corpo tem uma associação positiva com o Índice geral de 

Capacidade para o trabalho dos educadores e professores:  

- Não se verificou uma associação positiva entre a Satisfação com o Corpo e o 

Índice geral de Capacidade para o trabalho dos educadores e professores, resultados que 

vão no sentido de infirmar esta Hipótese.    
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H 10 – As Motivações na escolha da profissão docente variam em função do género: 

- Há diferenças significativas de género nas Motivações na escolha da profissão nos 

itens 7.3. Gostar de comunicar os conhecimentos que possuo e 7.4. O desejo de contribuir 

para o desenvolvimento dos alunos. Por outro lado, não encontrámos diferenças 

significativas nos itens 7.1. Sentir-me vocacionado para a profissão docente, 7.2. A 

inexistência de outras alternativas profissionais e 7.5. Não poder optar por outra profissão 

devido a outros factores, resultados que vão no sentido de confirmar, em parte, esta 

Hipótese. 
 

H 11 – As Motivações na escolha da profissão docente são diferentes em função das 

variáveis profissionais (tempo de serviço, nível de ensino, situação profissional, 

habilitações académicas e região geográfica onde o docente lecciona): 

- As Motivações na escolha da profissão docente são diferentes em função da 

variável profissional tempo de serviço nos itens 7.3. Gostar de comunicar os 

conhecimentos que possuo e 7.4. O desejo de contribuir para o desenvolvimento dos 

alunos. Por outro lado, não encontrámos diferenças significativas nos itens7.1. Sentir-me 

vocacionado para a profissão docente, 7.2. A inexistência de outras alternativas 

profissionais e 7.5. Não poder optar por outra profissão devido a outros factores, 

resultados que vão no sentido de confirmar, parcialmente, a Hipótese 11, no que respeita à 

variável tempo de serviço.    

- Não há diferenças significativas em função da variável profissional nível de 

ensino nas Motivações na escolha da profissão docente o que infirma a H 11, resultados 

que vão no sentido de infirmar a Hipótese 11, no que respeita à variável nível de ensino. 

- Não há diferenças significativas em função da variável situação profissional nas 

Motivações na escolha da profissão docente, resultados que vão no sentido de infirmar a 

Hipótese 11, no que respeita à variável situação profissional. 

- As Motivações na escolha da profissão docente são diferentes em função da 

variável profissional habilitações académicas no item 7.2 A inexistência de outras 

alternativas profissionais. Por outro lado, não encontrámos diferenças significativas nos 

itens 7.1. Sentir-me vocacionado para a profissão docente, 7.3. Gostar de comunicar os 

conhecimentos que possuo, 7.4. O desejo de contribuir para o desenvolvimento dos alunos 

e 7.5. Não poder optar por outra profissão devido a outros factores, resultados que vão no 
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sentido de confirmar, parcialmente, a Hipótese 11, no que respeita à variável habilitações 

académicas. 

- As Motivações na escolha da profissão docente são diferentes em função da 

variável profissional região geográfica onde o docente lecciona nos itens 7.2. A 

inexistência de outras alternativas profissionais, 7.3. Gostar de comunicar os 

conhecimentos que possuo e 7.4. O desejo de contribuir para o desenvolvimento dos 

alunos. Por outro lado, não encontrámos diferenças significativas nos itens 7.1. Sentir-me 

vocacionado para a profissão docente e 7.5. Não poder optar por outra profissão devido a 

outros factores, resultados que vão no sentido de confirmar, parcialmente, a Hipótese 11, 

no que respeita à variável região geográfica. 

 

H 12 – As Causas do sucesso profissional variam em função do género: 

- As Causas do sucesso profissional variam em função do género nos itens 8.2. A 

minha competência profissional e 8.4. A utilização da linguagem corporal como 

complemento da acção educativa. Por outro lado, não encontrámos diferenças 

significativas nos itens 8.1. As minhas características pessoais a nível pedagógico, 8.3. O 

bem-estar resultante da minha imagem corporal e 8.5. As minhas características pessoais 

em situações de relacionamento interpessoal, resultados que vão no sentido de confirmar, 

parcialmente, esta Hipótese.  

 

H 13 – As Causas do sucesso profissional são diferentes em função das variáveis 

profissionais (tempo de serviço, nível de ensino, situação profissional, habilitações 

académicas e região geográfica onde o docente lecciona): 

- As Causas do sucesso profissional variam em função da variável profissional 

tempo de serviço nos itens 8.2. A minha competência profissional, 8.4. A utilização da 

linguagem corporal como complemento da acção educativa e 8.5. As minhas 

características pessoais em situações de relacionamento interpessoal. Por outro lado, não 

encontrámos diferenças significativas nos itens 8.1. As minhas características pessoais a 

nível pedagógico e 8.3. O bem-estar resultante da minha imagem corporal, resultados que 

vão no sentido de confirmar, parcialmente, a Hipótese 13, no que diz respeito à variável 

tempo de serviço.   
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- As Causas do sucesso profissional variam em função do nível de ensino nos itens 

8.1. As minhas características pessoais a nível pedagógico, 8.2. A minha competência 

profissional e 8.5. As minhas características pessoais em situações de relacionamento 

interpessoal. Por outro lado, não se verificaram diferenças significativas nos itens 8.3. O 

bem-estar resultante da minha imagem corporal e 8.4. A utilização da linguagem corporal 

como complemento da acção educativa, resultados que vão no sentido de confirmar, 

parcialmente, a Hipótese 13, no que respeita à variável nível de ensino.  

- As Causas do sucesso profissional variam em função da variável situação 

profissional nos itens 8.1. As minhas características pessoais a nível pedagógico e 8.4. A 

utilização da linguagem corporal como complemento da acção educativa. Por outro lado, 

não se verificaram diferenças significativas nos itens 8.2. A minha competência 

profissional, 8.3. O bem-estar resultante da minha imagem corporal e 8.5. As minhas 

características pessoais em situações de relacionamento interpessoal, resultados que vão 

no sentido de confirmar, em parte, a Hipótese 13, no que respeita à variável situação 

profissional.  

- Não há diferenças significativas em função da variável profissional habilitações 

académicas nas Causas do sucesso profissional, resultados que vão no sentido de infirmar 

a Hipótese 13, no que respeita à variável habilitações académicas.  

- As Causas do sucesso profissional variam em função da variável região 

geográfica nos itens 8.2. A minha competência profissional e 8.3. O bem-estar resultante 

da minha imagem corporal. Contudo, não se verificaram diferenças significativas nos itens 

8.1. As minhas características pessoais a nível pedagógico, 8.4. A utilização da linguagem 

corporal como complemento da acção educativa e 8.5. As minhas características pessoais 

em situações de relacionamento interpessoal, resultados que vão no sentido de confirmar, 

parcialmente, a Hipótese 13, no que respeita à variável região geográfica.  

 

H 14 – A Formação docente e o bem-estar varia em função do género. 

- Não há diferenças significativas em função do género na Formação docente e o 

bem-estar, resultados que vão no sentido de infirmar esta Hipótese.  
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H 15 – A Formação docente e o bem-estar varia em função das variáveis profissionais 

(tempo de serviço, nível de ensino, situação profissional, habilitações académicas e 

região geográfica onde o docente lecciona):  

- Há diferenças significativas em função da variável profissional tempo de serviço 

na Formação docente e o bem-estar no item 9.1. A formação docente deve aprofundar a 

importância do corpo no bem-estar docente. Contudo, não se verificaram diferenças 

significativas nos itens 9.2. A formação docente deve incluir conteúdos sobre a 

importância da linguagem corporal na profissão docente, 9.3. O professor deve dominar 

estratégias que o ajudem a superar situações de mal-estar, 9.4. A formação docente deve 

desenvolver nos docentes competências de gestão de sintomas físicos ligados ao mal-estar 

docente, 9.5. O horário do professor deve incluir actividades físicas que promovam o seu 

bem-estar e 9.6. O horário do professor deve contemplar actividades de lazer que 

promovam o seu bem-estar. Estes resultados vão no sentido de confirmar, em parte, a 

Hipótese 15, no que respeita à variável tempo de serviço.  

- Há diferenças significativas em função da variável profissional nível de ensino na 

Formação docente e o bem-estar nos itens 9.2. A formação docente deve incluir conteúdos 

sobre a importância da linguagem corporal na profissão docente e 9.5. O horário do 

professor deve incluir actividades físicas que promovam o seu bem-estar. No entanto, não 

se verificaram diferenças significativas nos itens 9.1. A formação docente deve aprofundar 

a importância do corpo no bem-estar docente, 9.3. O professor deve dominar estratégias 

que o ajudem a superar situações de mal-estar, 9.4. A formação docente deve desenvolver 

nos docentes competências de gestão de sintomas físicos ligados ao mal-estar docente e 

9.6. O horário do professor deve contemplar actividades de lazer que promovam o seu 

bem-estar. Estes resultados vão no sentido de confirmar, em parte, a Hipótese 15, no que 

respeita à variável nível de ensino. 

- Há diferenças significativas em função da variável situação profissional na 

Formação docente e o bem-estar no item 9.2. A formação docente deve incluir conteúdos 

sobre a importância da linguagem corporal na profissão docente. Nos restantes itens, 9.1. 

A formação docente deve aprofundar a importância do corpo no bem-estar docente, 9.3. O 

professor deve dominar estratégias que o ajudem a superar situações de mal-estar, 9.4. A 

formação docente deve desenvolver nos docentes competências de gestão de sintomas 
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físicos ligados ao mal-estar docente, 9.5. O horário do professor deve incluir actividades 

físicas que promovam o seu bem-estar e 9.6. O horário do professor deve contemplar 

actividades de lazer que promovam o seu bem-estar, não se verificaram diferenças 

significativas. Estes resultados vão no sentido de confirmar, em parte, a Hipótese 15, no 

que respeita à variável situação profissional.  

- Há diferenças significativas em função da variável profissional habilitações 

académicas na Formação docente e o bem-estar nos itens 9.2. A formação docente deve 

incluir conteúdos sobre a importância da linguagem corporal na profissão docente, 9.4. A 

formação docente deve desenvolver nos docentes competências de gestão de sintomas 

físicos ligados ao mal-estar docente e 9.5. O horário do professor deve incluir actividades 

físicas que promovam o seu bem-estar. Contudo, não foram verificadas diferenças 

significativas nos itens 9.1. A formação docente deve aprofundar a importância do corpo 

no bem-estar docente, 9.3. O professor deve dominar estratégias que o ajudem a superar 

situações de mal-estar, 9.4. A formação docente deve desenvolver nos docentes 

competências de gestão de sintomas físicos ligados ao mal-estar docente e 9.6. O horário 

do professor deve contemplar actividades de lazer que promovam o seu bem-estar, 

resultados que vão no sentido de confirmar, em parte, a Hipótese 15, no que respeita à 

variável habilitações académicas.  

- Há diferenças significativas em função da variável profissional região geográfica 

onde o docente lecciona, nos itens 9.2., A formação docente deve incluir conteúdos sobre a 

importância da linguagem corporal na profissão docente, 9.4. A formação docente deve 

desenvolver nos docentes competências de gestão de sintomas físicos ligados ao mal-estar 

docente e 9.5. O horário do professor deve incluir actividades físicas que promovam o seu 

bem-estar. Não se verificaram diferenças significativas nos itens 9.1. A formação docente 

deve aprofundar a importância do corpo no bem-estar docente, 9.3. O professor deve 

dominar estratégias que o ajudem a superar situações de mal-estar, 9.5. O horário do 

professor deve incluir actividades físicas que promovam o seu bem-estar e 9.6. O horário 

do professor deve contemplar actividades de lazer que promovam o seu bem-estar. Estes 

resultados vão no sentido de confirmar, em parte, a Hipótese 15, no que respeita à variável 

região geográfica.  
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H 16 – A Auto-eficácia docente varia em função do género. 

- Não há diferenças significativas na Auto-eficácia docente em função do género o 

que infirma esta Hipótese. 

 

H 17 – A Auto-eficácia docente varia em função das variáveis profissionais (tempo de 

serviço, nível de ensino, situação profissional, habilitações académicas e região 

geográfica onde o docente lecciona). 

- A Auto-eficácia docente varia em função da variável profissional tempo de 

serviço, resultados que vão no sentido de confirmar a Hipótese 17, no que respeita à 

variável tempo de serviço.  

- A Auto-eficácia docente varia em função da variável profissional nível de ensino, 

resultados que vão no sentido de confirmar a Hipótese 17, no que respeita à variável nível 

de ensino. 

- Não há diferenças significativas na Auto-eficácia docente em função da situação 

profissional, resultados que vão no sentido de infirmar a Hipótese 17, no que respeita à 

variável situação profissional. 

- Não há diferenças significativas na Auto-eficácia docente em função das 

habilitações académicas, resultados que vão no sentido de infirmar a Hipótese 17, no que 

respeita à variável habilitações literárias. 

- Não há diferenças significativas na Auto-eficácia docente em função da região 

geográfica, resultados que vão no sentido de infirmar a Hipótese 17, no que respeita à 

variável região geográfica onde o docente lecciona. 

 

H 18 – A Auto-eficácia docente está positivamente associada ao Índice geral de 

Capacidade para o trabalho dos educadores e professores.  

- Não se verifica uma associação significativa entre a Auto-eficácia docente e o 

Índice geral de Capacidade para o Trabalho, resultados que vão no sentido de infirmar esta 

Hipótese.   
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H 19 – O Índice geral de Capacidade para o trabalho dos educadores e professores 

varia em função do género. 

- Há diferenças significativas de género no Índice geral de Capacidade para o 

Trabalho, resultados que vão no sentido de confirmar esta Hipótese. 

 

H 20 – O Índice geral de Capacidade para o trabalho dos educadores e professores 

varia em função das variáveis profissionais (tempo de serviço, nível de ensino, 

situação profissional, habilitações académicas e região geográfica onde o docente 

lecciona). 

- Há diferenças significativas em função do tempo de serviço no Índice Geral de 

Capacidade para o Trabalho, resultados que vão no sentido de confirmar a Hipótese 20, no 

que respeita à variável tempo de serviço.  

- Não há diferenças significativas no Índice Geral de Capacidade para o Trabalho 

em função do nível de ensino, resultados que vão no sentido de infirmar a Hipótese 20, no 

que respeita à variável nível de ensino. 

- Há diferenças significativas no Índice Geral de Capacidade para o Trabalho em 

função da situação profissional, resultados que vão no sentido de confirmar a Hipótese 20, 

no que respeita à variável situação profissional. 

- Há diferenças significativas no Índice Geral de Capacidade para o Trabalho 

segundo as habilitações académicas, resultados que vão no sentido de confirmar a 

Hipótese 20, no diz respeito à variável habilitações académicas. 

- Não há diferenças significativas no Índice Geral de Capacidade para o Trabalho 

em função da região geográfica, resultados que vão no sentido de infirmar a Hipótese 20, 

no que respeita à variável região geográfica. 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  CAPÍTULO VII  

                                        Conclusão 



 

 

Considero que a sabedoria se atinge realmente quando se aceita 

por fim não modificar os outros, mas aceitá-los tal como são. 

Isso não quer dizer que nos resignemos a não mais pretender 

transformar o mundo. Isso quer dizer, simplesmente, que se sabe 

finalmente por onde essa transformação deve começar: pela 

nossa admirável e cara pessoa.  
Houot (1993)   

 

 

 

CONCLUSÃO  
 

Num momento em que se sente, com muita evidência, a emergência de novos 

paradigmas de inovação técnica e científica, com repercussões sociais e culturais de grande 

embate, a nova visão da escola e da comunidade educativa surge como um desafio 

permanente. Perante a crescente consciencialização destas realidades, importa aprender a 

conciliar a incumbência tradicional cometida à escola, de preparação e transmissão de 

saberes, com a exigência de um quadro de competências básicas que incluam a 

compreensão essencial das dimensões intrínsecas à pessoalidade do professor. Neste 

sentido, a presente investigação foi estruturada de modo a perceber a importância da 

relação do Corpo e da Imagem Corporal com a Actividade Docente, com a Auto-Eficácia e 

com a Capacidade para o Trabalho e suas implicações no bem-estar docente. 

Para melhor consecução do estudo procurámos explicitar os conceitos e as 

influências teóricas que nos serviram de base para a análise das questões que pretendemos 

estudar, nomeadamente sobre o corpo e a imagem corporal, sobre o bem/mal-estar docente, 

sobre o trabalho e a capacidade para o trabalho e sobre a auto-eficácia docente. A revisão 

da literatura e o estudo empírico que realizámos permitem-nos retirar algumas conclusões, 

contributos que nos parecem válidos para a elaboração de uma síntese clarificadora da 

problemática em análise e para a sugestão de complementares formas de intervenção que 

visem a qualidade do ensino. Conscientes das limitações que um estudo desta natureza 

pode suscitar procuraremos, igualmente, sugerir novas pistas, entendidas como desafios 

para futuras investigações. 
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A emergência de novos paradigmas culturais confere ao Corpo uma visibilidade 

única, relegada num passado ainda recente onde a razão e a moral assumiam um papel 

referencial, em detrimento do que nos confere uma identidade própria: o nosso corpo.  

Na certeza de estarmos a vivenciar processos de mudança sobre o significado do 

corpo na construção do nosso bem-estar e na optimização dos diferentes contextos da 

nossa vida, não podemos desvalorizar o regozijo que sentimos ao verificar que, no nosso 

estudo, a relação do corpo e da imagem corporal surgiu como um contributo significativo 

no desenvolvimento de contextos educativos de qualidade e influente no bem-estar dos 

educadores e professores. Os resultados obtidos permitem-nos concluir que há uma 

complementaridade entre os diferentes factores Linguagem corporal, Auto-percepção do 

corpo, Imagem corporal e Estilos e comportamentos comunicacionais na sala de aula ou 

seja, da relevância e implicação de um todo corporal no processo de ensino-aprendizagem, 

na relação pedagógica, na optimização das relações pessoais e interpessoais e no próprio 

bem-estar dos educadores e professores. 

A Linguagem Corporal destaca-se como um contributo válido e insubstituível no 

acto educativo. A sua elevada valorização patenteia o reconhecimento da sua 

complementaridade no processo de ensino aprendizagem, na transmissão dos conteúdos 

programáticos e na relação pedagógica. Os dados obtidos permitem-nos concluir que a 

sobrevalorização da utilização da linguagem verbal, em detrimento da expressividade e 

intencionalidade que a linguagem corporal permite, torna o acto educativo menos profícuo 

e gratificante. Neste sentido, consideramos ser fundamental a inserção, nos Cursos de 

Formação Docente, de conteúdos teóricos e habilidades práticas que sensibilizem os 

educadores e professores sobre a sua importância, aptidões que se interpenetram na 

comunicação oral e que se revelam promotoras do sucesso educativo dos alunos e da 

realização profissional dos docentes.  

A Imagem corporal reflecte o modo como os educadores e professores do estudo 

consideram que a sua satisfação interfere nas relações interpessoais inerentes ao exercício 

da profissão, e no seu bem-estar. De menor importância se comparada com a Linguagem 

corporal, possivelmente por estar mais associada aos aspectos relacionais da actividade 

docente e ao bem-estar do que à própria transmissão de conhecimentos, não deixa contudo 

de se revelar como um contributo a valorizar, pelo que se torna indispensável proporcionar 

aos educadores e professores experiências e práticas corporais (desporto, dança, ioga, 
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técnicas de relaxamento...) que os ajudem a desenvolver percepções de satisfação com a 

sua imagem corporal, uma vez que o modo como vêem o seu próprio corpo e as 

representações que dele elaboram, interfere, com alguma importância, nos aspectos 

relacionais da actividade docente e no bem-estar dos agentes educativos.   

A Auto-percepção do corpo surge como um conceito importante e patenteia a 

razoável aceitação do reconhecimento que os educadores e professores do estudo 

demonstram sobre a importância, necessidades e cuidados a ter com seu corpo e com a sua 

imagem corporal. De difícil interpretação, pela dispersão do seu conteúdo, a Auto-

percepção do corpo merece um estudo mais aprofundamento quanto ao seu significado 

teórico, uma vez que abrange a relação do sujeito com o seu próprio corpo e imagem 

corporal, dimensão avaliativa fulcral na estruturação e congregação da identidade pessoal.  

Nos Estilos e comportamentos comunicacionais na sala de aula concluímos que os 

educadores e professores do estudo, de uma forma geral, não se revêem num estilo passivo 

relacional de comunicação, nomeadamente no tom de voz (apagado e hesitante) e 

nalgumas posturas corporais (mãos nos bolsos, testa franzida e lábios apertados). Apesar 

da conceptualização teórica das categorias, que guiou a criação dos itens, não ter sido feita 

com o objectivo de avaliar um estilo específico de comunicação, seria interessante, em 

estudos posteriores, acrescentar outros que permitam avaliar os restantes estilos relacionais 

na sala de aula (assertivo e agressivo). Considerado como um contributo reconhecido, 

pensamos que os Estilos e comportamentos comunicacionais na sala de aula deveriam ser 

valorizados nos Cursos de Formação, uma vez que a expressão facial, tais como um olhar 

seguro e confiante, um sorriso incentivador, um semblante agradável e optimista e uma 

postura corporal participativa e significante podem estimular a eficácia relacional e 

comunicacional na sala de aula.  

Em suma, podemos concluir que do meu corpo, que confere a cada um de nós uma 

identidade própria, que nos permite (sobre)viver e interagir com o outro, emergem 

múltiplas e diferentes linguagens de conteúdo ímpar. Sendo suporte de toda uma síntese de 

experiências, é dele que materializamos intencionalidades e expressamos subjectividades: 

nos gestos, no olhar, no sorriso, na postura, no semblante, através das suas diferentes 

expressões e linguagens, as mensagens assumem diferentes conteúdos e significados. 

Dissociada da expressividade e comunicabilidade do Corpo, a actividade docente torna-se 
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distante e menos profícua, quer ao nível das relações pessoais e interpessoais, quer na 

transmissão do próprio conhecimento, quer no bem-estar dos docentes que a desenvolvem. 

Assim sendo, torna-se fundamental a inserção, nos Cursos de Formação Docente, de 

conteúdos sobre o conhecimento do corpo, nas suas diferentes dimensões, 

complementaridades que permitem optimizar o bem-estar docente e desenvolver contextos 

educativos de qualidade. 
 

No que concerne à relação do Corpo, Imagem Corporal e Actividade Docente com 

a Auto-Eficácia Docente e com a Capacidade para o Trabalho, não se verificou uma 

associação significativa, o que é de algum modo surpreendente, tendo em conta que a 

percepção da auto-eficácia depende, igualmente, do processamento cognitivo da 

informação colhida sobre o substrato fisiológico inerente à expressão de emoções e, 

similarmente a capacidade para o trabalho congrega recursos físicos e psicológicos 

relacionados com as dimensões inerentes à própria natureza e exigência do trabalho 

(Ilmarinen & Tuomi, 1993; Silva et al., 2000). Tendo em conta que, isoladamente, 

qualquer das variáveis se evidenciou como um contributo importante na profissão docente 

e no bem-estar dos educadores e professores, propomos que se desenvolvam mais 

investigações, que nos permitam comparar resultados.  

 

Na Satisfação com o corpo concluímos que, na generalidade, os docentes da 

amostra afirmam uma razoável satisfação com o seu corpo.  

Reconhecida como a dimensão avaliativa predominante quando alguém confronta 

os desempenhos do seu corpo com as suas necessidades, desejos e expectativas (Ribeiro, 

2003), torna-se de algum modo surpreendente a não existência de uma associação 

significativa da Satisfação com o corpo com a Auto-Eficácia Docente e com a Capacidade 

para o Trabalho, nem tampouco com qualquer dos factores do Corpo e Imagem Corporal e 

Actividade Docente (Linguagem corporal, Auto-percepção do corpo, Imagem corporal e 

Estilos e comportamentos comunicacionais na sala de aula) ou seja, um docente pode 

sentir-se menos bem com o seu corpo mas continuar a reconhecer que a linguagem 

corporal e a própria imagem corporal são importantes no acto educativo e a revelar, 

tendencialmente, uma elevada auto-eficácia docente e uma boa capacidade para o trabalho.  

Tendo em conta que a satisfação corporal está relacionada com a qualidade da 

relação do sujeito com o seu corpo, propomos que se desenvolvam, no âmbito do horário 



Conclusão  

369 

 

 

do professor, práticas corporais que desenvolvam uma convivência agradável com o corpo. 

Por outro lado, para melhor clarificação dos resultados obtidos, sugerimos uma 

investigação adicional que aprofunde a sua interacção com as diferentes variáveis do 

estudo, mais especificamente com o corpo e com a imagem corporal.   

  

Nas Motivações na escolha da profissão docente concluímos que os educadores e 

professores do estudo escolheram, em média, a profissão docente por se sentirem 

vocacionados. No entanto, o “gosto de comunicar os conhecimentos que possui” e “o 

desejo de contribuir para o desenvolvimento dos alunos” são remetidos para um segundo 

plano quando comparados com a “inexistência de outras alternativas profissionais” ou “não 

poder optar por outra profissão devido a outros factores”. A importância da motivação é 

tida como um dos factores que afecta o comportamento do indivíduo produzindo efeitos 

importantes sobre uma grande quantidade de variáveis de natureza cognitiva 

(concentração, atenção e memória), afectiva (auto-estima, interesse, satisfação e emoções) 

e comportamental (Jesus, 2000; Seco, 2000). Com resultados similares aos de outras 

investigações, os dados do nosso estudo são mais um contributo para a necessidade de uma 

reflexão cuidada sobre a problemática da motivação dos professores, ponderação que 

deverá assentar numa intervenção conjugada entre os diversos planos em que se insere o 

Sistema Educativo: sociopolítico, formação de professores e actuação do professor. A 

implementação, nos Cursos de Formação Inicial e Contínua, de um sistema de incentivos 

(competências) que sensibilizem, nos actuais e nos futuros educadores e professores, o 

reconhecimento dos aspectos extrínsecos da profissão (mais contextuais) e a valorização 

das motivações intrínsecas (mais relacionadas com o conteúdo das tarefas educativas), 

tendo em vista a qualidade dos desempenhos e a concretização das suas expectativas face à 

profissão que escolheram, é essencial.  

  

Nas Causas de sucesso profissional, “o bem-estar resultante da imagem corporal” 

surge com maior valorização do que “as características pessoais a nível pedagógico”. 

Contudo, quaisquer dos restantes aspectos apontados como causas do sucesso profissional 

(as minhas características pessoais a nível pedagógico, a minha competência profissional, 

as minhas características pessoais em situações de relacionamento interpessoal e a 
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utilização da linguagem corporal como complemento da acção educativa) são avaliados 

como importantes. Neste sentido e tendo em conta que a actividade docente abrange, 

frequentemente, multiplicidades mais complexas, que podem pôr em causa a consecução 

empenhada de um projecto profissional, propomos que se proporcionem, nos Cursos de 

Formação Inicial e Contínua, experiências de maior ou menor sucesso profissional para 

que através da sua experienciação, os educadores e professores as reconheçam e saibam 

com elas lidar.  

 

Na Formação docente e o bem-estar, “o domínio de estratégias que ajudem o 

docente a superar situações de mal-estar” assume maior relevância comparativamente com 

“a inclusão de conteúdos relacionados com a importância da linguagem corporal”. Porém, 

os restantes conteúdos relativos à formação docente, todos eles relacionados com o 

desenvolvimento de competências para saber lidar com o mal-estar na profissão, assumem 

uma importância relevante. Neste sentido, o contributo do estudo permite sugerir a 

necessidade de inclusão, nos Cursos de Formação Inicial e Contínua, de conteúdos que 

ajudem os docentes a reconhecer e a saber lidar com os sintomas de mal-estar inerentes à 

profissão e, em simultâneo, que sejam transmitidos, aos futuros e actuais educadores e 

professores, conhecimentos mais consonantes com a realidade na docência, através da 

desmistificação de crenças, cujas idealizações nem sempre se coadunam com os aspectos 

mais adversos da profissão. 

 

Na Auto-eficácia docente concluímos que os educadores e professores do estudo 

revelam, tendencialmente, um sentido de elevada auto-eficácia docente. A existência de 

uma associação significativa entre a auto-eficácia docente e a capacidade para o trabalho 

não se verificou. Contudo, tal não impede que se desenvolvam, noutros grupos de 

professores, estudos que nos permitam comparar dados, uma vez que, isoladamente, 

qualquer das variáveis se evidenciou como um contributo a valorizar no desempenho da 

profissão e no bem-estar docente.  

  

Na Capacidade para o trabalho, a maior parte dos educadores e professores do 

estudo situa-se num nível “Bom” ou “Óptimo”. Contudo, a percentagem de docentes que 

revela um índice “Baixo” ou “Moderado” é também significativa. Os docentes com mais 
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tempo de serviço, Efectivos e Vinculados revelam “Baixa” capacidade para o trabalho. Os 

mesmos docentes manifestam, actualmente, mais doenças ou lesões diagnosticadas pelo 

médico e revelam-se mais afectados pelas mesmas, bem como evidenciam pior prognóstico 

quanto ao seu futuro na profissão em comparação com os seus colegas com menos tempo 

de serviço e Contratados. Todavia, há um número significativo de docentes com menos 

tempo de serviço e na situação de Contratados que demonstram que, devido à interferência 

negativa das suas doenças ou lesões, “Conseguem fazer o seu trabalho mas que o mesmo 

desencadeia sintomas”. O elevado número de doenças ou lesões, com diagnóstico médico, 

manifestadas pelos docentes, independentemente do tempo de serviço, e a interferência 

negativa das mesmas na sua capacidade para o trabalho, obrigando mesmo os educadores e 

professores com mais tempo de serviço a abrandar o seu ritmo de trabalho ou a alterar o 

seu modo de trabalhar, é preocupante. Destacam-se as doenças ou lesões acidentais nas 

costas e a perturbação mental ligeira (depressão ligeira, nervosismo, angústia, perturbações 

de sono), seguidas de doenças ou lesões nas articulações ou órgãos de movimentação 

(desgaste ou dor repetida na parte superior das costas ou no pescoço) e enfermidades nas 

vias respiratórias e nos olhos. De realçar que a associação clara entre o tempo de serviço e 

a idade, que se verificou no estudo, permite concluir que à medida que a idade avança há, 

tendencialmente, uma diminuição gradual da capacidade para o trabalho.  

O nível de qualificação académica parece interferir na capacidade para o trabalho e 

na saúde dos educadores e professores, sendo os docentes com mais qualificações 

académicas (Licenciatura, Pós-Graduação, Mestrado, Doutoramento) que revelam “Boa” 

capacidade para o trabalho, menos doenças ou lesões por diagnóstico médico e menos 

afectados pelas mesmas, e que se avaliam com um prognóstico de “Quase de certeza” 

quanto ao seu futuro na profissão. O mesmo não acontece com os seus colegas com 

Bacharelato que evidenciam “Moderada” capacidade para o trabalho, mais doenças ou 

lesões e mais afectados pelas mesmas, revelando até um prognóstico mais reservado 

quanto à sua continuidade na profissão.   

Os resultados do nosso estudo são um contributo para a necessidade de uma 

reflexão cuidada sobre a natureza do trabalho docente e as condições contextuais, 

ambientais e ergonómicas em que a mesma se desenvolve. A prevalência de um elevado 

número de docentes com Baixa, Moderada e Boa capacidade laboral, obriga a que se 
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tomem medidas que visem restaurar, melhorar e manter a sua capacidade para o trabalho. 

Em nosso entender, estas medidas deveriam ser implementadas com a supervisão dos 

Serviços de Saúde Ocupacional, em articulação com as escolas, bem como 

complementadas com sessões informativas sobre os factores de risco que a põem em causa. 

Concomitantemente, a sensibilização para a adopção de estilos de vida saudáveis, bem 

como o desenvolvimento de diferentes práticas de actividade física e de lazer, incluídas no 

horário semanal do professor, não deverá ser descurada.   

  

 

 

Sugestões para futuras investigações  

Após a apresentação das principais conclusões, e atendendo aos resultados obtidos, 

parece-nos pertinente alargar mais investigações no âmbito da temática em estudo. 

Sobre o questionário do Corpo e da Imagem Corporal na Actividade Docente 

(CICAD) prosseguir com o seu processo de aperfeiçoamento e validação e para que o 

instrumento possa ter maior utilidade, intentar a sua aferição nacional. No processo de 

aperfeiçoamento e validação do CICAD seria interessante inserir mais itens que 

representem outros estilos relacionais de comunicação na sala de aula (assertivo e 

agressivo) e que aprofundem o significado teórico do factor Auto-Percepção do corpo. 

Este estudo poderia ser alargado a dois níveis ou seja, num nível de representatividade 

estendendo-o a todo o País, incluindo as Ilhas dos Açores e Madeira e, no outro nível, 

alargá-lo em termos conceptuais, ou seja, incluindo outras variáveis que possam ser 

importantes na temática em estudo, nomeadamente se a imagem corporal influencia a 

imagem social dos professores e se o meio (região geográfica onde o docente exerce a sua 

actividade e contexto social e cultural) interfere nas representações sobre o corpo e 

imagem corporal. Gostaríamos ainda de proceder à triangulação de metodologias através, 

por exemplo, de um estudo longitudinal e de estudos de caso. No estudo longitudinal seria 

curioso verificarmos como se desenvolve a imagem corporal ao longo carreira do 

professor; nos estudos de caso, esclarecer os efeitos e as possíveis interacções da satisfação 

com o corpo com as diferentes variáveis do estudo.  

Sobre a Capacidade para o Trabalho, desenvolver um estudo longitudinal, no 

período inicial, intermédio e final da carreira docente, no sentido de verificar, com maior 
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especificidade, quais os factores que interferem na Capacidade para o Trabalho e põem em 

causa a saúde dos educadores e professores. Seria curioso verificar ainda a influência e a 

interferência do meio (região geográfica onde o docente exerce a sua actividade) na sua 

Capacidade para o Trabalho. 

Sobre a associação pouco significativa entre o Corpo, Imagem Corporal e 

Actividade Docente e as restantes variáveis (Auto-eficácia docente e Capacidade para o 

Trabalho), seria interessante averiguar, numa população mais alargada, estes resultados.   

 

  

 
Toda a ciência se torna poesia - depois de se ter tornado filosofia  

Novalis 

 

Implicações 

 

Algumas considerações surgem após este estudo. 

Como referimos, na introdução do nosso trabalho, vivemos processos acelerados de 

mudança. Mutações que fazem convergir diferentes tempos e culturas, que derrubam 

limites que pareciam estáveis, que geram incertezas e sugerem direcções contraditórias.  

A diversificação dos sistemas sociais e económicos, as novas tecnologias de 

informação, a massificação e complexidade do sistema educativo implicam, na docência, 

reestruturações que apontam para a sã convivência com a mudança. Não descurando o 

legado da Ciência Moderna, sobre a importância do conhecimento científico do mundo, 

nos dias de hoje outra forma de conhecimento se impõe: o conhecimento e a compreensão 

da essência humana.  

Numa busca de entendimento, para a elaboração destas considerações finais, 

avivamos o contributo significativo da relação do Corpo e da Imagem Corporal com a 

Actividade Docente e a sua influência no bem-estar dos educadores e professores. Em 

coexistência, apesar da maioria dos educadores e professores se situar num nível “Bom” ou 

“Óptimo” de Capacidade para o Trabalho há contudo, um número igualmente significativo 

de docentes que considera a sua capacidade laboral “Baixa” e “Moderada”. Também a 

evidência de doenças posturais, ou ligadas a aspectos ergonómicos da profissão, e a 
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manifestação de patologias do foro emocional, leva os educadores e professores a 

valorizarem, como conteúdos prioritários a incluir na Formação Docente, o domínio de 

estratégias que os ajudem a superar situações de mal-estar.  

Perante esta realidade, questionamos: 

- Quais as causas deste mal-estar, tão estudado e propalado, mas sem intervenções 

sustentadas e de sucesso visível?  

- Como solucioná-lo e através de que medidas?  

- Como saber lidar com a mudança e com as suas consequências nos diferentes 

sistemas sociais, que exigem a um só – o Educativo – níveis de qualificação para a 

convivência com as suas complexidades? 

As respostas obrigam a uma profunda e cuidada análise.  

Em nosso entender, no âmbito do nosso estudo e numa perspectiva de mudança, o 

paradigma de Formação Docente deveria ser complementado na ênfase de saberes sobre o 

entendimento e o conhecimento Corpo, fundamentais para a realização e satisfação 

profissional e consequente bem-estar dos educadores e professores. Assente num projecto 

coerente (na enunciação, implementação e continuidade), a reformulação dos Cursos de 

Formação Inicial e Contínua deveria, em complementaridade com a produção de saberes 

mais teóricos e práticos, promover o aprofundamento de áreas mais ligadas à personalidade 

e ao desenvolvimento pessoal do professor. Todavia, apesar dos sucessivos estudos que 

apontam no sentido de grandes alterações, os seus moldes actuais baseiam-se ainda, num 

modelo normativo, mais focalizado na quantidade de conhecimentos a adquirir para 

transmitir, continuando a relegar o desenvolvimento do professor no âmbito do Ser Pessoa 

e do (inter)agir profissional.  
 

Nesta óptica, e em convergência e complementaridade com as instituições de 

Formação de Professores (universidades e institutos politécnicos), nelas integrados ou 

radicados no seio da própria Escola, sugerimos a criação de Centros de Saber e Bem-Estar 

cujas especificidades e objectivos vão no sentido da (re)construção contínua do 

conhecimento mas também na implementação de medidas que visem a resolução de 

conflitos residuais, adquiridos e acumulados no dia a dia do Ser Professor. Para além da 

partilha de vivências relacionadas com o próprio acto educativo tornar-se-iam redutos, 

estaleiros securizantes, complementares na promoção do Saber Docente e do Bem-estar. 
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• Da implementação nas suas diferentes intervenções realçamos o desenvolvimento 

de workshops de formação sobre: 

- O auto-conhecimento e convivência com o próprio corpo no sentido do seu 

reconhecimento e aceitação, cuidados e necessidades; 

- A importância da comunicabilidade do corpo na actividade docente (linguagem 

corporal e estilos e comportamentos comunicacionais na sala de aula); 

- A promoção e construção de concepções pessoais mais dinâmicas sobre o 

desenvolvimento pessoal, interpessoal e profissional na docência;  

- A identificação de sintomas e potenciais factores de insatisfação profissional e 

consequente aquisição de estratégias para saber lidar com o stresse e com o mal-estar na 

docência; 

- A importância da capacidade para o trabalho na satisfação e realização 

profissional dos educadores e professores e a implementação de medidas que visem a sua 

promoção e manutenção. 

• No âmbito da promoção da Investigação e do conhecimento, a criação de: 

- Mediatecas e Bibliotecas do Conhecimento Online (B-on), qualificadamente 

apetrechadas, técnica e bibliograficamente, em interface com as múltiplas experiências 

inovadoras (nacionais e internacionais) associadas à Educação, reduto privilegiado na 

(re)construção e (re)aprendizagem de saberes e competências sobre a prática docente; 

- Fóruns de Conversação, sobre as diferentes dimensões e acontecimentos inerentes 

ao percurso de vida dos educadores e professores, onde a partilha de experiências de vida e 

vivências profissionais seria enriquecida pela interacção com educadores e professores 

jubilados. 

• No âmbito da educação para o lazer e da adopção de estilos de vida saudáveis, 

imbricados e complementares na qualidade de vida, a criação e o desenvolvimento de: 

- Oficinas Artísticas, espaço de expressões e de desenvolvimento de criatividades, 

onde a pintura, a escultura, o artesanato, o teatro, a música, a dança, a escrita e a poesia, 

assumiriam o seu destaque como dimensões ímpares na construção do crescimento 

humano; 
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- Sessões práticas, contínuas, para o desenvolvimento da condição física, tais como 

actividades individuais ou em grupo, que incentivem o exercício físico, basilar na 

promoção da saúde; 

- Actividades de lazer ao ar livre (passeios ecológicos, visitas a locais de interesse 

cultural e/ou ambiental). 
 

Apesar de cientes da incompletude inerente a qualquer investigação, a proposta 

enunciada para a criação de Centros de Saber e Bem-Estar assume-se, em nosso entender, 

como um contributo válido para a compreensão qualitativa das dimensões do Ser 

Professor, proposição que é igualmente alicerçada na nossa experiência profissional. 

Imbuída de um certo arrojo parece-nos, todavia, um projecto exequível e profícuo, 

atendendo aos seus objectivos, se houver a conjugação de parcerias e vontade política e 

organizacional para a sua aprovação e implementação. 

Na Senda do bem-estar docente e da Qualidade Educativa a mudança exige a 

implementação de novos Desafios.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia 



 

 

BIBLIOGRAFIA  

 

 

A 

Abrantes, H. (1998). Satisfação com a imagem corporal, auto-estima e actividade física. 

Dissertação de Mestrado. Porto: F.C.D.E. F. Universidade do Porto. Não publicada. 

Ackoff, R. L. (1994). The democratic corporation. Oxford: Oxford University Press. 

Ajuriaguerra, J. (1970). Manuel de psychyatrie de l’énfant. Paris: Ed. Masson & Cie. 

Alarcão, I. (1996). Formação reflexiva de professores. Estratégias de supervisão. Porto: 

Porto Editora Lda. 

Alarcão, I., & Tavares, J. (1987). Supervisão da prática pedagógica. Uma perspectiva de 

desenvolvimento e aprendizagem. Coimbra: Almedina.  

Alessandra, T. & Hunsaker, P. (1993). Communicating at work. New York: Simon & 

Shuster.  

Allport, G. (1961). Pattern and growth in personality. New York: Holt, Rinehart & 

Winston.  

Almeida, L. & Freire, T. (1997). Metodologia da investigação em psicologia da educação. 

Coimbra: Associação dos Psicólogos Portugueses. 

Almeida, V. (1985). Stresse organizacional. Revista Pessoal, 1 (17), 7-12. 

Alves, F. (1994). A satisfação/insatisfação docente: Contributos para um estudo da 

satisfação/insatisfação a professores efectivos do 3º ciclo do ensino básico e do 

ensino secundário do distrito de Bragança. Bragança: Instituto Superior 

Politécnico de Bragança.     

Alves, M. (1999). Representações sociais do corpo envelhecido. Dissertação de Mestrado. 

Porto: F.C.D.E.F. Universidade do Porto. Não publicada. 

Alvim, F. (1962). XXII Congrès des psychanalystes de langues romanes. Extrait, revue 

française de psychanalyse. Presses Universitaires de France. Paris (21, 22, 23 

Mai, 1961). France. 

Amiel, R. (1988). La ‘déprime’ des enseignants. Paris: Science et Vie, 118-124. 

Anastasi, A. (1990). Psychological testing, 6th Edition. New York: McMillan.  

Anderson, M. & Iwanicki, (1984). Teacher motivation and its relationship to burnout. 

Educational Administration Quarterly, 20 (2), 109-132.  



 

380 

 

Araújo, S. (1999). Satisfação com a imagem corporal, auto-estima e variáveis 

morfológicas: estudo comparativo em adolescentes do sexo feminino praticantes e 

não praticantes de ginásticas de academia. Dissertação de Mestrado. Porto: 

F.C.D.E.F. Universidade do Porto. Não publicada. 

Ashton, P. (1984). Teacher efficacy: a motivational paradigm for effective teacher 

education. Journal of Teacher Education, 35 (5), 28-32. 

Askevold, E. (1975). Measuring body image. Psychotherapy and Psychosomatic, 26, 71-

77. 

Atlan, H. (1990). A tot et à la raison. Paris: Seuil.  

Attanasio, V., Andrasik, F., Blanchard, E., & Arena, J. (1984). Psychometric propreties of 

SUNYA revision of the Psychosomatic Symptom Checklist. Journal of Behavioral 

Medicine, 7 (2), 247-257. 

 

B 

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward unifying theory of behaviour change. 

Psychological Review, 84, 191-215. 

Bandura, A. (1979). Self-referent mechanisms in social learning theory. American 

Psychologists, 34, 439-442. 

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action. New York: Prentice-Hall.  

Bandura, A. (1987). Pensamiento y acción. Fundamentos sociales. Barcelona: Ediciones 

Martínez Roca.  

Bandura, A. (1988). Self-regulation of motivation and action through goal systems. In V. 

Hamilton, G. H. Bower, & N. H. Fridjda (Eds.), Cognitive perspectives on emotion 

and motivation (37-62). London: Khwer Academic Publishers.  

Bandura, A. (1989). Human agency in social cognitive theory. American psychologists, 44 

(9), 1175-1184.  

Bandura, A. (1991). Human agency: The rhetoric and the reality. American Psychologist, 

46 (2), 157-162. 

Bandura, A. (1997). Self efficacy. The exercise of control. New York: NJ Freeman.  

Bandura, A., & Schunk, D. H. (1981). Cultivating competence, self-efficacy, and intrinsic 

interest through proximal self-motivation. Journal of Personality and Social 

Psychology, 41, 586-598. 



Bibliografia 

381 

 

Barbosa, I. (1997). O eclodir dos novos desportos como expressão das novas necessidades 

sociais. Dissertação de Mestrado. Porto: F.C.D.E.F. Universidade do Porto. Não 

publicada. 

Barnabé, C. & Burns, M. (1994). Teacher’s job characteristics and motivation. Educational 

Research, 36 (2), 171-185.   

Barnard, C. (1988). The functions of executive. Cambridge, Mass: Harvard University 

Press.  

Barnett, R. (1997). The limits of competence. London: Open University Press.  

Barros de Oliveira, J. (2001). Felicidade: natureza e avaliação (proposta de uma nova 

escala). Psicologia, Educação e Cultura, V (2), 228-318. 

Barros, J., Barros, A. & Neto, F. (1993). Psicologia do controlo pessoal. Aplicações 

educacionais, clínicas e sociais. Braga: Instituto de Educação da Universidade do 

Minho. 

Barros, J., Neto, F. & Barros, A. (1991). Nível de satisfação dos professores – teoria e 

investigação. Psychologica, 5, 53-63.    

Barroso, J. (1998). Pensar a escola, construir projectos. Porto: Fundação para o 

Desenvolvimento do Vale de Campanhã. 

Barros-Oliveira, A. (1992). Atribuições causais e expectativas de controlo do desempenho 

na matemática. Dissertação de Doutoramento. Braga: Universidade do Minho. Não 

publicada. 

Bar-Tal, D. (1978). Attributional analysis of achievement-related behavior. Review of 

Educational Research, 48 (2), 261-267.  

Batista, P. & Vasconcelos, O. (1995). Auto-estima e satisfação com a imagem corporal: 

estudo comparativo de adolescentes do sexo feminino envolvidas em diferentes 

níveis de actividade física. Coimbra: Portugal. IV Congresso de Educação Física e 

Ciências do Desporto dos Países de Língua Portuguesa e V Congresso da 

Sociedade Portuguesa de Educação Física.  

Batista, P. (1995). Satisfação com a imagem corporal e auto-estima - estudo comparativo 

de adolescentes envolvidos em diferentes níveis de actividade física. Dissertação de 

Mestrado. Porto: F.C.D.E.F. Universidade do Porto. Não publicada.  

Beillerot, J. (1977). Le malaise enseignant - Les dialogues difficiles. L’Éducation, 39-41. 

Bennett, D. (1960). The body concept. Journal of Mental Science, 106, 56-75. 



 

382 

 

Bennett, S. (1984). Motives for earning a secondary teaching credential: a study for 

english/language arts student’s teachers. Comunicação apresentada no Annual 

Meeting of National Council of Teachers of English Spring Conference, Columbus. 

Bento, J. & Graça, A. (1991). Educação da saúde e conceito do corpo. In FACDEX – 

Desenvolvimento somato-motor e factores de excelência desportiva na população 

escolar portuguesa (1, 55-71). Lisboa: Ministério da Educação - DGD. 

Berger, I. (1957). Le malaise socioprofessionnel des instituteurs français. Revue 

Internationale de Pédagogie, 3, 335-346.  

Berscheid, E., Walster, E. & Bohrnstedt, G. (1973). The happy american body: a survey 

report. Psychology Today, 31 (7), 119-131.  

Berthelot, J. (1995). The body as a discursive operator: or the aporias of sociology of the 

body. Body & Society, 1 (1), 13-23.  

Bessa, J. (2000). Níveis de ajustamento e auto-regulação académica em estudantes 

universitários. Dissertação de Mestrado. Aveiro: Universidade de Aveiro. Não 

publicada.  

Birdwhistell, R. (1952). Introduction to kinesics. Louisville: University of Louisville Press.  

Birdwhistell, R. (1963). Expression of the emotions in man. New York: International 

Universities Press. 

Blase, J. & Pajak, E. (1986). The impact of teachers’ work life on personal life: A 

Qualitative Analysis. The Alberta Journal of Educational Research, 32 (4), 307-

322. 

Blase, J. (1982). A social-psychological grounded theory of teacher stress and burnout. 

Educational Administration Quarterly, 18, 93-113. 

Braga da Cruz, M. (1990). A situação do professor em Portugal. Relatório da Comissão 

criada pelo Desp. 114/ME/88 do Ministro da Educação: ME. 

Braunstein, F. & Pépin, J-F. (1999). La place du corps dans la culture occidentale. 

Pratiques Corporelles. Paris: PUF - Presses Universitaires de France.  

Breuse, E. (1984). Formation des enseignants centrée sur la personne. In A. Abraham 

(Eds.), L’Enseignant est une personne. Paris: ESF, 144-153.  

Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development. United States of América: 

Havard University Press. 



Bibliografia 

383 

 

Brook, R., Ware, J., Davies-Avery, A., Stewart, A., Donald, C., Rogers, H., Williams, & 

Johnston, S. (1979). Overview of adults health status measures fielded in rand´s 

health insurance study. Medical Care, 17 (7), (supplement). 

Brookover, W., Beady, C., Floop, P., Schweitzer, J. & Wisenbaker, J. (1979). School 

social systems and student achievement: schools can make a difference. New York: 

Praeger.  

Brophy, J. & Evertson, C. (1976). Learning from teaching: A developmental perspective. 

Boston: Allyn and Bacon.   

Browne, B. (1997). Gender and preferences for job attributes: A cross cultural comparison. 

Sex Roles, 37 (1-2), 61-71.  

Bruchon-Schweitzer, M. (1987). Dimensionality of the body image: the body image 

questionnaire. Perceptual and Motor Skills, 65, 887-893. 

Bruchon-Schweitzer, M. (1990). Une psychologie du corps. Paris: Presses Universitaires 

de France. 

Bruner, J. & Taguiri, R. (1954). The perception of people in handbook of social 

psychology. Cambridge, Mass: Addison Wesley. 

Bruner, J. (1983). Le développement de l’enfant: Savoir Faire-Savoir Dire. Paris: P.U.F. 

Burns, R. (1982). Self-concept development and education. London: Holt, Rinehart and 

Winston Ltd . 

Butters, J. & Cash, T. (1987). Cognitive-behavioral treatment of women’s body-image 

dissatisfation. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 889-897. 

 

C 

Caballo, V. E. (1993). Manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales. 

Madrid: Siglo XXI de España Editores.  

Carneiro, R. (1992). Democratização e revitalização. In Vários, A Educação em Portugal – 

Anos 80-90 (65-69). Lisboa: Edições ASA.   

Carvalho, S. (2001). Crescer no Aleixo: ocupação dos tempos livres e actividades de lazer: 

estudo concentrado em crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 12 

anos. Dissertação de Mestrado. Porto: F.C.D.E.F. Universidade do Porto. Não 

publicada. 



 

384 

 

Cash, T. & Brown, T. (1989). Gender and body images: stereotypes and realities. Sex 

Roles, 21 (5/6), 361-373. 

Cash, T. & Green, G. (1986). Body weight and body image among college women: 

perception, cognition and affect. Journal of Psychological Assessment, 50, 290-

301. 

Cash, T. & Pruzinsky, T. (1990). Body image: development, deviance and change. 

London: The Guilford Press. 

Castelo-Branco, M. C. & Pereira, A S. (2001b). A satisfação no trabalho e a formação 

contínua. In Actas das II Jornadas: Modelos e práticas em educação de adulto. 

(147-158). Núcleo de Assistência Psicológica e de Formação de Adultos (NAPFA) 

Coimbra: Universidade de Coimbra. 

Castelo-Branco, M. C. & Pereira, A. S. (2001). A imagem corporal e a actividade docente. 

Psiquiatria Clínica, 22 (1) 163-167.  

Castelo-Branco, M. C. (2000). A auto-estima e a satisfação com a imagem corporal no 

bem-estar docente: cumplicidades e complexidades. Dissertação de Mestrado. 

Aveiro: Universidade de Aveiro. Não publicada. 

Castelo-Branco, M. C. (2001). Exílio(s) com África no fundo do olhar… Coimbra: Pé de 

Página Editores. 

Castelo-Branco, M. C. (2002). Poiesis – Antologia de Poesia e Prosa Poética Portuguesa 

Contemporânea. Lisboa: Editorial Minerva. 

Castelo-Branco, M. C., Pereira. A. S., & Silva, C. F. (2005). A satisfação docente e a 

capacidade para o trabalho. Lisboa: Revista de Psicologia. Lisboa: Universidade 

Lusíada Editores (no prelo). 

Castelo-Branco, M.C. & Pereira, A. S. (2001a). A auto-estima, a satisfação com a imagem 

corporal e o bem-estar docente. Psicologia, Educação e Cultura, V, 2, 335 – 346.  

Castelo-Branco, M.C. & Pereira, A. S. (2006). A expressividade do corpo na docência e a 

satisfação com a vida. In P. Sargento dos Santos (Ed.) (2006). Temas Candentes em 

Psicologia do Desenvolvimento. Universidade Lusófona. Lisboa: Climepsi (no 

prelo).  

Castelo-Branco, M.C., Pereira., A. S. & Tavares, J. (2003). A expressividade do corpo na 

docência. Colóquio 2003. Santarém: CIDInE - Centro de Investigação, Difusão e 

Intervenção Educacional.  



Bibliografia 

385 

 

Castro, S. (1999). As danças tradicionais portuguesas como actividade de recreação e 

lazer: motivação para a prática dos Grupos de Etnografia e Folclore do Douro 

Litoral. Dissertação de Mestrado. Porto: F.C.D.E.F. Universidade do Porto. Não 

publicada. 

Cavaco, M. H. (1993). Ser professor em Portugal. Lisboa: Editorial Teorema, Lda.  

Cazamian, P. (1987). Traité d’ergonomie. Marseille: Editions Octarès. 

Cerdeira, J. (1995). A percepção da eficácia pessoal e os mecanismos de auto-regulação 

das aprendizagens. Revista Portuguesa de Psicologia, Ano XXIX – II, 137-159.   

Chaparro, N. (1999). “Doença”, lazer e corpo: um estudo fenomenológico a partir de 

casos de Sida. Dissertação de Mestrado. Porto: F.C.D.E. F. Universidade do Porto. 

Não publicada. 

Chapman, D. & Lowther, M. (1982). Teachers’ Satisfaction with Teaching. The Journal of 

Educational Research, 2 (75), 241-247. 

Chomsky, N. (1979). À propos des structures cognitives et de leur développement: une 

réponse à  Piaget. In Théories du Langage, Théories de l`Apprentissage (65-87). 

Paris: Seuil. 

Cockburn, A. (1996). Teaching under pressure: Looking at primary teachers’ stress. 

London: Falmer Press. 

Cockburn, A. (2000). Elementary teacher’s needs: Issues of retention and recruitment. 

Teaching and Teacher Education, 16, 223-238.  

Codo, W. (1997). Um diagnóstico do trabalho (em busca do prazer). In A. Tamayo, J. E. 

Borges-Andrade & W. Codo (Orgs.), Trabalho, organizações e cultura, (21-40). 

São Paulo: Cooperativa de Autores Associados. 

Codo, W. (1999). Educação: carinho e trabalho. Petrópolis: Editora Vozes. 

Coimbra, L. (1990). Desenvolvimento interpessoal e moral. In Psicologia do 

desenvolvimento e educação de jovens (4-43). Lisboa: Universidade Aberta.  

Coimbra, L. (1991). Estratégias cognitivo-desenvolvimentais em consulta psicológica 

interpessoal. Dissertação de Doutoramento. Porto: Universidade do Porto.  

Collins, J. & Plahn, M. (1988). Recognition accuracy, stereotypic preference, aversion and 

subjective judgement of body appearance in adolescents and young adults. Journal 

of Young Adolescence, 17, 317- 334. 



 

386 

 

Collins, J. (1981). Self-recognition of the body and its parts during late adolescence. 

Journal of Youth and Adolescence, 10 (3) 243-254. 

Conley, S., Bacharach, S.  & Bauer, S. (1989). The school work environment and teacher-

career dissatisfaction. Educational Administration Quarterly, 25 (1), 58-81. 

Cordeiro Alves, F. (1997). O Encontro com a realidade docente. Dissertação de 

Doutoramento. Lisboa: Universidade de Lisboa. Não publicada. 

Cordeiro, M. (1999). Viva o stress. Revista Pais e Filhos. Outubro, 105-107. 

Correia, V. (1996). Estudo do bem estar e mal-estar na profissão docente em educação 

física - o stress profissional. Dissertação de Mestrado. Lisboa: Universidade 

Técnica de Lisboa. 

Corsini, R. (1984). Encyclopaedia of Psychology (Vol. 2). New York: John, Wiley & Sons.  

Costa, L. (2000). A recuperação do património lúdico e a sua utilização como actividade 

física para pessoas idosas: estudo dos aspectos motivacionais que favorecem a 

continuidade da sua prática. Dissertação de Mestrado. Porto: F.C.D.E.F. 

Universidade do Porto. Não publicada. 

Costa, R. (2000). Crenças sobre a saúde e a actividade física: um estudo com professores 

e funcionários das escolas da Região de Viseu. Dissertação de Mestrado. Porto: 

F.C.D.E.F. Universidade do Porto. Não publicada. 

Couty, M. (1981). Les enseignants sont-ils des privilégiés? Le Monde de L’Éducation, 10, 

7-20. 

Cox. T., Griffiths, A. & Rial-González, E. (2000). Research on Work-related Stress. 

(Investigação sobre o Stress Relacionado com o Trabalho) da Agência Europeia 

para a Segurança e a Saúde no Trabalho. Luxemburgo: Serviço das Publicações 

Oficiais das Comunidades Europeias. 

Crespo, J. (1990). A história do corpo. Lisboa.: Difel. 

Cró, M. L. (1998). Formação Inicial e Contínua de Educadores/Professores. Estratégias 

de Intervenção. Porto: Porto Editora.  

Cró. M.L. (1994). Actividades na Educação Pré-Escolar e Activação do Desenvolvimento 

Psicológico. Tese de Doutoramento. Aveiro: Universidade de Aveiro. 

Cronbach, L. J. (1990). Essentials of psychological testing, 5th Edition. New York: Harper 

Collins Pubs.  



Bibliografia 

387 

 

Cruz, J. (1989). Stress e crenças irracionais nos professores. In J. Cruz, R. Gonçalves & P. 

Machado (Eds.), Psicologia e Educação. Investigação e Intervenção (315-325). 

Porto: Edições Afrontamento.    

Cruz, M. (1995). Ciclos en la vida profesional de los profesores. Revista de Educación, 

306, 153-203.    

Cruz, M., Dias, A., Sanches, J., Ruivo, J., Pereira, J. & Tavares, J. (1988). A situação do 

professor em Portugal. Análise Social, XXIV, 1187–1293. 

Cuesta, M. (1996). Unidimensionalidade. In J. Muñiz, Psícometria. Madrid: Editorial 

Universitas.  

Cunha e Silva, P. (1995). O lugar do corpo - Elementos para uma cartografia. Dissertação 

de Doutoramento. Porto: F.C.D.E.F. Universidade do Porto. Não publicada. 

Cunha e Silva, P. (1999). O lugar do corpo – Elementos para uma cartografia. Lisboa: 

Instituto Piaget. 

 

D 

Da Vinci, L. (1942). Carnets, 2. (trad. Louise Servincen). Paris: Gallimard. 

Damásio, A. (1998). O erro de Descartes – emoção, razão e cérebro humano. Lisboa: 

Publicações Europa-América.  

Damásio, A. (2000). O sentimento de si. O corpo, a emoção e a neurobiologia da 

consciência. Lisboa: Publicações Europa-América, Lda.  

Damásio, A. (2003). Ao encontro de Espinosa – As emoções sociais e a neurobiologia do 

sentir. Lisboa: Publicações Europa-América.  

Dantzker, M. & Kubin, B. (1998). Job satisfaction: The gender perspective among police 

officers. American Journal of Criminal Justice, 23 (1), 19-31.   

Dawis, R. & Lofquist, L. (1984). A psychological theory of work adjustement. MN: 

University of Minnesota Press. 

DeCharms, R. (1968). Personal causation: the internal affective determinants of 

behaviour. New York: Academic Press.   

Deci, L. (1975). Intrinsic motivation. New York: Plenum Press.  

Decy, E. & Ryan, R.  (1982). Intrinsic motivation to teach: Possibilities and obstacles in 

our Colleges and Universities. In J. Bess (Eds.), Motivation Professors to Teach 

Effectively (44-47). New York: McGraw-Hill.    



 

388 

 

Decy, E. & Ryan, R.  (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human 

behaviour. New York: Plenum Press.  

Delaire, G. (1988). Enseigner ou la dynamique d’une relation. Paris: Les Éditions 

d’Organization. 

Delamont, S. (1978). Interaction in the Classroom. London: Methuen & Co, Ltd. 

DeLong, T. J.  (1987). Teachers and their careers: Why do they choose teaching? Journal 

of Career Development, 14 (2), 118-125.    

Denham, C. & Michael, J. (1981). Teacher sense of efficacy: a definition of the construct 

and a model for further research. Educational Research Quarterly, 5, 39.  

Dicionário da Língua Portuguesa (6ªEd.). (1990). Porto: Porto Editora. 

Dicionário Priberam on line (2005). www.priberam.pt 

Dickson-Parnell, B., Jones, M. & Braddy, D. (1987). Assessment of body image 

perceptions using a computer program. Behaviour Research Methods, Instruments 

& Computers, 19, 353-354. 

Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95 (3), 542-575. 

Diener, E., Suh, M., Lucas, R. & Griffins, S. (1999). Subjective well-being: three decades 

of progress. Psychological Bulletin, 125 (2), 276-302.  

Dolto, F. (1984). L’Image Inconsciente du Corps. Paris: Seuil.  

Dominicé, P. (1990). L’Histoire de vie comme processus de formation. Paris: L’Harmattan. 

Dunham, J. (1981). Disruptive pupils and teacher stress. Educational Research, 23 (3), 

205-213. 

Dunham, J. (1992). Stress in teaching. London: Routledge.  

 

E 

Ekman, P.,  Sorenson, E. & Friesen, W. (1969). Pan-cultural elements in facial displays of 

emotion. Science, 164 (3875).  

Elliot, E. & Dweck, C. (1988). Goals: An approach to motivation and achievement. Journal 

of Personality and Social Psychology, 54, 5-12. 

Esculcas, C. (1999). Actividade física e práticas de lazer na adolescência: promoção e 

manutenção em função da natureza da actividade física e do estatuto sócio-

económico. Dissertação de Mestrado. Porto: F.C.D.E.F. Universidade do Porto. 

Não publicada. 



Bibliografia 

389 

 

Esteve, J. & Fracchia, A. (1988). Le malaise des enseignants. Education-Tribune Libre, 

211, 49-71.  

Esteve, J. (1992). O mal-estar docente. Lisboa: Fim de Século Edições. 

Estrela, A. (1991) Dos modelos de formação por competências ao Projecto FOCO, In A. 

Estrela; M. Pinto; I. Silva; A. Rodrigues e P. Pinto (Eds.), Formação de professores 

por competências (11-31). Lisboa: Gulbenkian. 

Estrela, M. (1997). Viver e construir a profissão docente. Porto: Porto Editora Lda. 

 

F 

Fachada, M. (1991). Psicologia das relações interpessoais. Lisboa: Edições Rumo.  

Farber, A. (1984). Stress and burnout in suburban teachers. The Journal of Educational 

Research, 77 (6), 325-331. 

Faria, L. & Fontaine, A. (1990). Avaliação do conceito de si próprio de adolescentes: 

adaptação do SDQI de Marsh à população portuguesa. Cadernos de Consulta 

Psicológica, 6, 97-105. 

Faria, L. & Fontaine, A. (1992). Estudo de adaptação do SDQ III a estudantes 

universitários portugueses. Psychologica, 8, 41-49.  

Faria, L. & Fontaine, A. (1995). Análise das atribuições causais para o sucesso e fracasso e 

suas dimensões em função do género e do nível sócio-económico. Psychologica, 

14, 27-37.   

Fast, J. (2001). A linguagem do corpo. Lisboa: Edições 70, LDA.  

Faure, E. (1972). Aprender a ser. Lisboa: Livraria Bertrand. 

Favretto, G. (1985). Rassegna critica sul conceptto di stress lavorativo dell’insegnante. 

Orientamenti Pedagogici, 32, 100-111. 

Felouzis, G. (1996). Évaluation et efficacité pédagogique des enseignants du secondaire: le 

cas des Mathématiques. Revue Française de Sociologie, XXXVII, (1).        

Ferreira, A. (2000). As culturas da infância: a recuperação do património lúdico para a 

ocupação do tempo de recreio e o combate ao bullying. Dissertação de Mestrado. 

Porto: F.C.D.E.F. Universidade do Porto. Não publicada. 

Feyerabend, P. (1991). Adeus à razão. Lisboa: Edições 70.  



 

390 

 

Figueiredo, A. (1997). A Educação Física no 1º Ciclo do Ensino Básico. Dissertação de 

Mestrado. Lisboa: Faculdade de Motricidade Humana. Universidade Técnica de 

Lisboa. Não Publicada. 

Filipe, B. (2004). A investigação acção enquanto possibilidade e prática de mudanças. In 

L. Oliveira, A. Pereira & R. Santiago (Org.), Investigação em educação. 

Abordagens conceptuais e práticas. Porto: Porto editora. Colecção CIDine, 16, 

107-119.   

Fisher, S. (1986). Development and the structure of the body Image. (Vols 1 & 2). 

Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

Fonseca, V. & Mendes, N. (1988). Escola, escola quem és tu? Lisboa: Editorial Notícias. 

Fonseca, V. (1984). Uma introdução às dificuldades de aprendizagem. Lisboa: Editorial 

Notícias. 

Fowler, B. (1989). The relationship of body image perception and weight status to recent 

change in weight status of the adolescent female. Adolescence, XXIV, 95, 557-568. 

Fowler, E. (1986). Body image of female aerobic dancer and non exercising women. 

Dissertação de Doutoramento. Universidade de Houston. 

Francastel, P. (1963). Arte e Técnica. S. Paulo: Livros do Brasil. 

Francès, R. (1981). La satisfaction dans le travail et l’emploi. Paris: P. U. F.  

Francisco, C. M., Pereira, A. S. & Pereira, M. G. (2005). Sintomas de stresse nos 

professores estagiários: Efeito do apoio familiar. Poster apresentado no I 

Congresso Nacional Família, Saúde e Doença. Braga 18-19 de Novembro. Livro de 

resumos.  

Franzoi, S. & Schields, S. (1984). The body esteem scale: multidimensional structure and 

sex differences in a college population. Journal of Personality Assessment, 42, 173-

178.  

Frasquilho, M.  (1998). Dados do relatório da Unicef sobre a situação mundial da infância. 

Porto: Jornal de Notícias, 27, 12/06.  

Freedman, R. (1984). Reflections on beauty as it relates to health in adolescent females. 

Women and Health, 9, 29-45.  

French, J., & Raven, B. (1967). As bases do poder social. In D. Cartwright & A. Zander 

(Eds.), Dinâmica de grupo: pesquisa e teoria. São Paulo: Herder.   



Bibliografia 

391 

 

Friesen (1984). Factors contributing to the job satisfaction of school principals. The 

Alberta Journal of Educational Research, 30 (3), 157-170.  

Fuller, F. (1969). Concerns of teachers: a developmental conceptualization. American 

Educational Research Journal, 6 (2), 207-226. 

 

G 

Gangloff, B. (1994). L’estime de soi et quelques autres variables différenciatrices de la 

satisfaction et l’implication au travail. Psychologie et Psychométrie, 15 (3), 5-32.   

Garcia, C. (1995). Constantes e desafios actuales de la profesion docente. Revista de 

Educación, 306, 205-242. 

Gazda, G., Asbury, F. Balter, F., Childers, W. & Walters, R. (1984). Human relations 

development. A manual for educators. Boston: Allyn and Bacon.    

Gebran, A. (1994). Didáctica da sociedade. S. Paulo: Editora UNESP.  

Gecas, V. (1982). The self concept. Annual Review of Sociology, 8, 1-33.  

Gessel, A. (1979). A criança dos 0 aos 5 anos. Lisboa: Publicações D. Quixote. 

Gibson, S. & Dembo. M. (1984). Teacher efficacy: a construct validation. Journal of 

Educational Psychology, 76, 569-582. 

Giddens, A. (1991). A modernity and self-identity. Cambridge: Polity Press.   

Glassberg, S. & Sprinthall, N. (1980). Student teaching: a developmental approach. 

Journal of Teacher Education, 31 (2), 31-38. 

Goffman, E. (1961). Behaviour in public places. New York: The Free Press. 

Goldman, L. (1971). Using tests in counselling. Santa Monica: Goodyear Pubs.  

Gomes, A., Cabaral, A., Neri, D., Huet, I., Bessa, J., Castelo-Branco, M. C., Latino, 

L.,Tavares, J., &  Pereira, A. (2003). Higher Education Study Intervention Lab 

(Hesil/ LEIES) [Summary]. International Conference Teaching and Learning in 

Higher Education: New trends and Innovations [Abstracts] (p. 142). Aveiro: 

University of Aveiro. 

Gonçalves, J. (1992). A carreira dos professores do ensino primário. In A. Nóvoa (Org.), 

Vidas de professores (141-169). Porto: Porto Editora. 

Gonçalves, O. & Cruz, J. (1985). Desenvolvimento interpessoal e formação de professores. 

In J. Cruz, L. Almeida e O. Gonçalves, Intervenção psicológica na educação. 

Porto: Associação Portuguesa de Licenciados em Psicologia. 



 

392 

 

Gonçalves, O. (1999). Introdução à psicoterapia comportamental. Coimbra : Quarteto 

Editora.  

Good, T. (1987). Two decades research on teacher expectations: findings and future 

directions. Journal of Teacher Education, 38 (4), 32-47. 

Gorriel, J. (1985). An analysis of perceived stress in elementary and secondary student 

teachers and full-time teachers. Journal of Experimental Education, 54 (1), 11-14. 

Goupil, G. (1985). L’influence du climat organisationnel sur l’anxiété des enseignants. 

Revue des Sciences de l’Education, 41 (5), 15-22.   

Graham, S. & Harris, K. R. (1989a). Components analysis of cognitive strategy instruction: 

Effects on learning disable students’ compositions and self-efficacy. Journal of 

Educational Psychology, 81, 353-361. 

Graham, S. & Harris, K. R. (1989b). Improving learning disable students’ skills at 

composition essays: Self-instructional strategy training. Expectional Children, 56, 

210-214. 

Griffin, R. & Bateman, T. (1986). Job satisfaction and organizational commitment. In C. 

Cooper & I. Robertson (Eds.), International Review Industrial and Organization 

Psychology, (157-188). New York: John, Wiley & Sons.   

Grilo, J. (1987). A ordem no cinema-vozes e palavras de ordem no estabelecimento do 

cinema em Hollywood. Dissertação de Doutoramento. Lisboa: Universidade Nova 

de Lisboa. Não publicada. 

Grinberg, L. & Grinberg, R. (1998). Identidade e mudança. Lisboa: Climepsi Editores.  

Grotberg, E. (1995). A guide to promoting resilience in children: strengthening the human 

spirit. The Hague, Bernard Van Leer Foundation Early Childhood Development: 

Practice and Reflections (8).  

Gusdorf, G. (1982). A agonia da nossa civilização. São Paulo: Convívio.   

 

H 

Habermas, J. (1987). The philosophical discourse of modernity. Cambridge: Polity Press.  

Hackman, J. & Oldham, G. (1975). Development of the job diagnostic survey. Journal of 

Applied Psychology, 60 (2), 150-170.   

Hackman, J. & Oldham, G. (1976). Motivation through the design of work: test of a 

theory. Organizational Behavior and Human Performance, 16, 250-279.  



Bibliografia 

393 

 

Hair, J., Anderson, R., Tatham, R. & Black, W. (1995). Multivariate data: analysis with 

readings. New Jersey: Prentice Hall. 

Hall, E. (1979). Au-delà de la culture. Paris: Le Seuil.   

Hall, J. (1978). Gender effects in decoding nonverbal cues. Psychological Bulletin, 85 (4), 

845-857.  

Hall, J. (1984). Nonverbal sex differences: communication accuracy and expressive style. 

Baltimore: Johns Hopkins. University Press.    

Hargreaves, A. (1998). Os professores em tempos de mudança. Portugal: Editora McGraw-

Hill de Portugal, Lda.  

Harmon, H. & Rotman, P. (1984). Tant qu’il y aura des professeurs. Paris: Editions du 

Seuil.   

Harri, M. (1997). How do nurse educators respond to the challenges and changes in their 

working life in the Finland? Scandinavia Journal of Caring Sciences, 11 (2), 119-

126.   

Harris, L. (1986). The american teacher 1986 - restructuring the teacher profession. New 

York: Metropolitan Life.   

Hart, D. & Damon, W. (1986). Developmental trends in self-understanding. Social 

Cognition, 4, 388-407. 

Harter, S. (1983). Developmental perspectives on the self-system. In M. Hetherngton (Ed.), 

Handbook of child psychology – social and personality development. New York: 

Wiley.   

Harvey, D. (1989). The condition of post modernity. Oxford: Basil Blackwell. 

Heider, R. (1970). Psicologia das relações interpessoais. São Paulo: Livraria Pioneira 

Editora.  

Henley, N. (1977). Body politics: power, sex and nonverbal communication. Englewood 

Cliffs, Nj: Prentice- Hall.  

Hermant, G. (1988). O corpo e sua memória. São Paulo: Editora Manole Lda.  

Herzberg, F. (1971). Le travail et la nature de l’homme. Paris: E. M. E.   

Herzberg, F., Mausner, B. & Snyderman, B. (1959). The motivation to work. New York: 

John Wiley and Sons. 



 

394 

 

Hettler, B. (1982). Wellness promotion and risk reduction on university Campus.  In: M. 

M. Faber & A. M. Reinhardt (Eds.), Promoting health through risk reduction. New 

York: Collier MaCmillan Publishers. 

Holden, G. (1991). The relationship of self-efficacy appraisals to subsequent health related 

outcomes: A meta-analysis. Social Work in Health Care, 16 (1), 53-93.  

Horowitz, M. (1983). Image formation and psychotherapy. New York: Jason Aronson. 

Houot, B. (1993). Esta vida de professor… Porto: Edições ASA. 

Howell, D. (1982). Statistical methods for Psychology. Boston: PWKent. 

Huberman, M. & Shapira, A. (1985). Cycle de vie et enseignement: le cycle de vie de 

l’enseignant secondaire. Les Sciences de L’ Education, 3, 3-14. 

Huberman, M. (1989). La vie des enseignants. Neuchâtel-Paris: Delachaux & Niestlé.  

Huberman, M. (1989a). Les phases de la carrière enseignant: Un essai de description et de 

prévision. Revue Française de Pédagogie, 86, 5-16.   

Huberman, M. (1992). O ciclo de vida profissional dos professores. In A. Nóvoa (Org.), 

Vidas de professores (31-61). Porto: Porto Editora. 

Huberman, M., Grounauer, M., Huguenin, Betrix, D., Marti, J., Pini, G. & Schapira, A. 

(1989b). Le cycle de vie professionnelle des enseignants secondaires (resumé d’une 

recherche démentielle). Cahiers de la Section des Sciences de l’Éducation, 54. 

Genève: Université de Genève.  

Hunt, D. & Joyce, B. (1967). Teacher trainee personality and initial teaching style. 

American Educational Research Journal, 4, 253-259.  

 

I 

IImarinen, J. (1991). Summary and recommendations of a project involving cross-sectional 

and follow-up studies on the aging worker in Finnish municipal occupations (1981-

1985). Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 17 (1), 135-141. 

IImarinen, J. (1991a). Classification of municipal occupations. Scandinavian Journal of 

Work, Environment and Health, 17 (1), 12-19. 

Ilmarinen, J. & Tuomi, K. (1993). Work ability index for ageing workers In J. Ilmarinen 

(Ed.), Ageing and Work, Proceedings 4 (142-155). Helsinki: Finnish Institute of 

Occupational Health. 



Bibliografia 

395 

 

Ilmarinen, J. (1991). The aging worker: Scandinavian Journal of Work Environmental 

Health, 17, suppl 1, 141. 

Íman, S. (1990). Job satisfaction among and secondary school teachers. Pakistan Journal 

of Psychological Research, 5 (1-2), 17-31. 

 

J 

Jackson, J. & Mulder, G. (1992). Aging and mental capacity to work. In Goedhard, J.W. 

(1992). Aging and work. Pasmans: La Haye. 

Jacobson, S. (1988). The distribution of salary increments and its effect on teacher 

retention. Educational Administration Quarterly, 24, 2, 178-189. 

James, W. (1890). The priciples of psychology. New York: Holt. 

Jardim, J. & Pereira, A. (2005). Activação do Desenvolvimento e Aprendizagem no Ensino 

Superior com o Programa de Desenvolvimento de Competências (PDCIIP). In 

Sobredotação, Vol. 6, 

Jesus, S. & Pereira, A. S. (1994) Estudo das estratégias de coping utilizadas pelos 

professores. Actas do 5º Seminário A componente de Psicologia na Formação de 

Professores e outros Agentes Educativos, Universidade de Évora, (253-268).. 

Jesus, S. (1993). Promoção de competências cognitivo-motivacionais e de investigação nos 

professores. Revista Portuguesa de Pedagogia, XXVII, 439-456. 

Jesus, S. (1995). A motivação para a profissão docente – Contributo para a clarificação 

de situações de mal-estar e para fundamentação de estratégias de formação de 

professores. Dissertação de Doutoramento. Coimbra: Universidade de Coimbra. 

Não publicada     

Jesus, S. (1996). A motivação para a profissão docente. Contributo para a clarificação de 

situações de mal-estar e para a fundamentação de estratégias de formação de 

professores. Aveiro: Estante Editora. 

Jesus, S. (1996a). Influência do professor sobre os alunos. Porto: Edições ASA.    

Jesus, S. (1997). Bem-estar dos professores – estratégias para a realização e 

desenvolvimento profissional. Coimbra: Edição do Autor. 

Jesus, S. (2000). Motivação e formação de professores. Coimbra: Quarteto Editora.   

Jonhson, V. & Zurek, L. (1990). The bodywise women-reliable information about physical 

activity and health.  New York: Human Kinetics Publishers.  



 

396 

 

Jourard, S. & Secord, P. (1955). Body cathexis and ideal female figure. Journal of 

Abnormal and Social Psychology, 50, 243-246. 

 

K 

Kacmar, K. & Ferris, G. (1989). Theoretical and methodological considerations in the age-

job satisfaction relationship. Journal of Applied Psychology, 74 (2), 201-207.  

Katz, D.  (1964). The motivational basis of organizational behavior. Behavioral Science, 9, 

131-133.   

Katz, D. & Kahn, R. (1978). The social psychology of organizations. New York: Wiley.    

Kelly, J. (1992). Entenamiento de las habilidades sociales. Bilbao: Editorial Desclée de 

Broker.  

Kiess, H., Bloomquist, D. W. (1985). Psychological research methods: a conceptual 

approach. Boston: Allyn and Bacon. 

Kloimüller, I. & Geissler, H. (2000). The relation of age, work ability index and stress 

inducing factors among bus drivers. International Journal of industrial ergonomics, 

25, 497-502. Finlândia: Elsevier Science, Lda. 

Kohlberg, L. (1969). Stage and sequence: the cognitive-developmental approach to 

socialization. In D. A. Goslin (Ed.) Handbook of socialization theory and research. 

Chicag: University of Chicago Press.   

Kossack, S. & Woods, S. (1980). Teacher burnout: Diagnosis, prevention, remediation. 

Action in Teacher Education, 2 (4), 29-35.  

Krauss, P.L. (1999). Body Image, decision making, and breast cancer treatment. Cancer 

Nursing, 22(6), 421-427. 

Kreitler, S & Kreitler, H. (1988). Body image: the dimension of size. Genetic, Social and 

General Psychology Monographs, 7-32. 

Kyriacou, C. (1987) Teacher stress and burnout: an international review. Educational 

Research, 29, 146-152. 

 

L 

L’Écuyer, R. (1978). Le concept de soi. Paris: PUF. 



Bibliografia 

397 

 

Lamb, K., Brodie, D., Minten, J. & Roberts, K. (1991). A comparison of selected health - 

related from surveys of a general population and sporting population. Social 

Science and Medicine, 33 (7), 835-839. 

Latack, J. (1986). Coping with job stress: measures and futures directions for scale 

development. Journal of Applied Psychology, 71, 377-385.   

Latino, M. L. (2000). O modelo de activação do desenvolvimento psicológico e suas 

implicações nos contextos de formação e implementação na educação pré-escolar. 

Dissertação de Mestrado. Aveiro: Universidade de Aveiro. Não publicada. 

Latino, M. L., Pereira. A. S., Castelo-Branco, M. C., Tavares, J. & Silva, C. F., (2003). 

Acontecimentos de vida e a capacidade para o trabalho docente. Colóquio 2003. 

Santarém: CIDInE - Centro de Investigação, Difusão e Intervenção Educacional.  

Le Boulch, J. (1987). Rumo a uma ciência do movimento humano. Porto Alegre: Artes 

Médicas.  

Le Breton,  D. (1994). La sociologie du corps. Paris: Presses Universitaires de France. 

Le Breton, D. (1990). Anthropologie du corps et modernité.  Paris: Presses Universitaires 

de France. 

Lerner, R., Karabenick, S. & Stuart, J. (1973). Relations among physical attractiveness, 

body atitudesand self-concept in male and female college students. Journal of 

Psychology, 85, 119-129. 

Lester, P. (1987). Development and factor analysis of the teacher job satisfaction 

questionnaire. Educational and Psychological Measurement, 4 (1), 223-233. 

Levinger, G. (1974). A three-level view on attraction: toward an understanding of pair 

relatedness. In T. Huston (Ed.), Foundations of interpersonal attraction. New 

York: Academic Press.   

Levinson, R., Powell, B. & Steelamn, L. (1986). Social location, significant others and 

body image among adolescents. Social Psychology Quarterly, 49 (4), 330-337.  

Lévi-Strauss, C. (1986). O Olhar Distanciado. Lisboa: Edições 70. 

Lipovetsky, G. (1989). A era do vazio. Lisboa: Relógio d’Água. 

Lisboa, I. (1926). A escola atraente. Revista de Educação (1992), 2 (5) 153-160. 

Litt, M. & Turk, D. (1985). Sources of stress and dissatisfaction in experienced high school 

teachers. The Journal of Educational Research, 78 (3), 178-185. 

Lloyd, S. (1993). Desenvolvimento em assertividade. Lisboa: Monitor.  



 

398 

 

Lobo, M. (1999). Sinais de expressão do corpo nas actividades desportivas recreativas. 

Dissertação de Mestrado. Porto: F.C.D.E.F. Universidade do Porto. Não publicada. 

Locke, E. (1976). The nature and causes of job satisfaction. In M. Dunnette (Ed.), 

Handbook of Industrial and Organizational Behavior (1297-1343). New York: 

Rand McNally.  

Locke, E. A, & Latham, G. P. (1990). A theory of goal setting and task performance. 

Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.  

Lopes, A. (2001). A actividade física no tempo livre dos alunos com deficiência: estudo 

realizado nas Escolas do 2º e 3º Ciclo do distrito de Braga. Dissertação de 

Mestrado. Porto: F.C.D.E.F. Universidade do Porto. Não publicada. 

Louro, R. (1998). Contributo da disciplina de educação física para a criação de hábitos 

saudáveis e atitudes favoráveis face à prática de actividades físicas e desportivas: 

estudo em alunos do ensino secundário no Concelho de Alcobaça. Dissertação de 

Mestrado. Porto: F.C.D. E.F. Universidade do Porto. Não publicada. 

Lowen, A. (1979). The language of the body. New York: Macmillan.  

Lutter, J., Jafee, L., Lee, V., Benyus, J., Jones, C., Jonhson, V. & Zurek, L. (1990). The 

bodywise women-reliable information about physical activity and health.  New 

York: Human Kinetics Publishers. 

 

M 

Maccoby, E. & Jacklin, C. (1974). The psychology of sex differences. Stanford, CA: 

Standford University Press.    

Macleod, D. (1995). The ergonomics edge: improving safety, quality and productivity. 

New York: Van Nostrand Reinhold. 

Maddux, E. (1995). Self-efficacy, adaptation, and adjustment. Theory, research, and 

application. (Ed.) New York: Plenum Press. 

Maehr, M. (1984). Meaning and motivation: toward a theory of personal investment. In  R. 

Ames & C. Ames (Eds), Research on motivation in education: Volume1 – Student 

Motivation. London: Academic Press (115-142).   

Mahoney, E. (1974). Body-catexis and self-esteem: the importance of subjective 

importance. Journal of Psychology, 88, 27-30. 



Bibliografia 

399 

 

Mahrer, A. & Gervaize, P. (1985). Humanistic theory of development In T. Husen & T. 

Postletwaite (Ed.), The international encyclopedia of education (2350-2353). 

Oxford: Pergamon-Press.    

Maia, J. (1989). Caracterização cineantropométrica de equipas de andebol de alto 

rendimento. Monografia da opção de andebol. Porto: Instituto Superior de 

Educação Física. 

Maia, P. (2002). Avaliação da capacidade laboral de enfermeiros em contexto hospitalar. 

Dissertação de Mestrado. Guimarães: Escola de Engenharia. Departamento de 

Produção e Sistemas. Universidade do Minho. Não publicada.   

Mandra, R. (1977). Le malaise enseignant - au-delà du malaise. L’Éducation, 43, 310-311. 

Marini, M. (1996). Gender and Job values. Sociology of Education, 69 (1), 49-65.  

Marsh, H. W. (1989). Age and sex effects in multiple dimensions of self-concept: 

preadolescence to early adulthood. Journal of educational Psychology, 1, 35-42.  

Martinez, J. (1989). Cooling off before burning out. Academic Therapy, 24, 271-284.  

Martins, F. (2002). Actividade física de lazer: a associação com variáveis nutricionais, 

composição corporal e auto-conceito. Dissertação de Mestrado. Porto: F.C.D.E.F. 

Universidade do Porto. Não publicada. 

Marty, P. (1993). A psicossomática do adulto. Porto Alegre: Artes Médicas.  

Maslow, A. (1970). Motivation and personality. New York: Harper & Row.  

Mason, E. (1995). Gender differences in job satisfaction. Journal of Social Psychology, 

135, 143-151. 

Mata Justo, J. & García, L. (2005). La evaluación reciente de la formación inicial en 

Francia. Diferentes respuestas organizativa y curricular. Revista de História, 309 - 

325. Lisboa: Universidade Lusíada Editora.  

Mata Justo, J. (1998). A Autonomia. Revista Que Educação?, 4 -7. 

Mata Justo, J. (2001). “Reinventar a Igualdade e a Liberdade na Escola. In Actas das X 

Jornadas Pedagógicas Transfronteiriças (85-93). Castelo-Branco: Associação 

Nacional de Professores.   

Mata Justo, J. (2004). Melhor Educação Mais Qualidade”. In Actas XII Jornadas 

Pedagógicas Transfronteiriças (7-8). Castelo-Branco: Associação Nacional de 

Professores.   



 

400 

 

Mata Justo, J., García, L. & Marín, V. (2005a). La Formación del profesorado universitario 

en educación en valores. Revista de História, 325-336. Lisboa: Universidade 

Lusíada Editora.  

McClelland, D. (1961). The achieving society. New York: Van Nostrand Reinhold. 

Medley, D. (1985). Issues and problems in the validation of teaching and teacher 

professional behaviors. Paper presented at the Annual Meeting of the American 

Educational Research Association, Chicago.     

Mehrabian, A. (1971). Silent messages. Belmont: Wadsworth.   

Meichenbaum,  D. (1985). Stress inoculation training. New York: Pergamon Press. 

Melnickk, M. & Mookerjee, S. (1991). Effects of advanced weight training on body-

cathexis and self-esteem. Perceptual And Motor Skills, 72, 1335-1345. 

Mendelson, B. & White, D. (1982). Relation between body-esteem and self-esteem of 

obese and normal children. Perceptual and Motor Skills, 54, 899-905.  

Mercer, D. (1997). The secondary head teacher and time-in-post: a study of job 

satisfaction. Journal of Educational Administration, 35 (3-4), 68-81. 

Merleau-Ponty,  M. (1993). Phénoménologie de la perception. Paris: Gallimard.  

Merleau-Ponty, M. (1997). Le visible et l’invisible suivi de notes de travail. Paris : 

Gallimard.  

Merton, R. (1948). The self-fulfilling prophecy. Antioch Review, 8, 193-210. 

Ministério da Educação (1998). Princípio da Escola Inclusiva – Escola para Todos.  

Mintz, L. & Betz, N. (1986). Sex differences in the nature, realism and correlates of body 

image. Sex Roles, 15 (3/4), 185-195. 

Monteiro, N. (2002). Estudo descritivo e comparativo dos níveis de aptidão física e do 

auto-conceito físico em adultos jovens de ambos os sexos praticantes de 

actividades de academia. Dissertação de Mestrado. Porto: F.C.D.E.F. Universidade 

do Porto. Não publicada. 

Monteiro, S., Gomes, A., Pereira, A., Tavares, J., & Gomes, A. A. (2005). Promoção da 

Saúde e Bem-Estar no Ensino Superior (P.S.B.E.E.S.): Contributos para o Percurso 

Educativo. In Actas do Congresso Internacional Educação e Trabalho. Aveiro: 

Universidade de Aveiro (a publicar). 

Monteiro, S., Gomes, A., Pereira, A., Tavares, J., & Gomes, A. A. (2005, Maio). 

Promoção da Saúde e Bem-Estar no Ensino Superior (P.S.B.E.E.S.): Contributos 



Bibliografia 

401 

 

para o Percurso Educativo. Comunicação apresentada no Congresso Internacional 

Educação e Trabalho – Representações Sociais, Competências e Trajectórias 

Profissionais, Aveiro.  

Monteiro, S., Pereira, A., Gomes, A., Tavares, J. & Gomes, A. A. (2005a). Promoção da 

Saúde e Bem-Estar no Ensino Superior (P.S.B.E.E.S.). In A. S. Pereira e E. Decq 

Motta (Eds.), Acção social e aconselhamento psicológico no ensino superior: 

Investigação e Intervenção. Actas do Congresso Nacional (pp. 299-303). Coimbra: 

SASUC Edições. 

Moreno, J. (1998). Motivação de professores: estudo de factores motivacionais em 

professores empenhados. Revista Portuguesa de Educação, 11 (1), 87-101.  

Mota Cardoso, R. (1999). O stress. Introdução. In R. M. Cardoso (Org.), O Stress na 

profissão docente – Como prevenir, como manejar (V, 9-26). Porto. Porto Editora.  

Mota Cardoso, R. (2002). Stress nos professores. Jornal a Página da Educação, Ano 11, 

112, 12. 

Mota, J. (1990). Educação física e saúde. Que afinidades? In Actas das Jornadas 

Científicas Desporto Saúde e Bem-estar (305-310). FCEDEF - Universidade do 

Porto.    

Mota, J. (1992) A escola, a educação física e a educação da saúde. Horizonte, VIII, 48, 

208-212. 

Mullen, P., Gottlieb, N., Biddle, A., McCuan, R., & McAlister, A. (1988). Predictors of 

safety belt initiative by primary care physicians: a social learning theory 

perspective. Medical Care, 26 (4), 373-382. 

Murphy, P. & Brown, M. (1970). Conceptual systems and teaching style. American 

Educational Research Journal, 7, 529-540.  

 

N 

Nelson, A., Cooper, C . & Jackson, P. (1995). Uncertainty admist change: the impact of 

privatization on employee job satisfaction and well-being. Journal of Occupational 

and Organizational Psychology, 68, 57-71. 

Neto Mendes, A. (1996). O Profissionalismo em debate. Aveiro: Universidade de Aveiro: 

Cadernos de Análise Sócio-Organizacional da Educação (10). 



 

402 

 

Neto, F. & Barros, J. (1992). Solidão nos professores. Revista de Pedagogia, XXVI (1), 1-

17. 

Neto, F. (2000). Psicologia social. Volume II. Lisboa: Universidade Aberta.   

Neto, F., Barros, J. & Barros, A. (1990). Satisfação com a vida. In L. Almeida, R. 

Santiago, P. Silva, O. Caetano, & J. Marques (Eds.), Acção educativa: análise 

psico-social (105-107). Leiria: ESEL/APPORT.  

Neto, F., Barros, J. & Barros, A. (1991). Sentido de eficácia do professor. Revista 

Portuguesa de Pedagogia, 25, 69-85.   

Newmam, B. & Newmam, P. (1999). Development through life: a psychosocial approach 

(7ª Ed). CA: Wadsworth Publishing Company.    

Newman, D. (2000). Sociology. London: Sage Publications.  

Noulin, M. (1992). Ergonomie. Paris: Techniplus.  

Nóvoa, A. (1989). Dos Professores - Quem são? Donde vêm? Para onde vão? Lisboa: 

ISEF-UTL. 

Nóvoa, A. (1992). A pedagogia, os professores e as escolas. Há tanta coisa a mudar nestes 

anos 90! In Vários, A Educação em Portugal – Anos 80-90 (81-85). Lisboa: 

Edições ASA.   

Nóvoa, A., Hameline, D., Sacristán, J., Esteve, J., Woods, P., & Cavaco, M. (1991). 

Profissão professor. Porto: Porto Editora.  

Nunnaly, J. C. (1978). Psychometric theory. New York. McGraw-Hill.  

 

O 

O. C. D.E. (1990). L’enseignant aujourd’hui. Paris : Diffusion.  

Offer, D., Ostrov, E. & Howard, K. (1982). Family perceptions of adolescent self-image. 

Journal of Youth and Adolescence, 11 (4), 281-291. 

O'Leary, A. (1985). Self-Efficacy and health. Behavior Research and Therapy, 23 (4), 437-

451. 

O'Leary, A. (1992). Self-efficacy and health: Behavioral and stress-physiological 

mediation. Cognitive Therapy and Research, 16 (2), 229-245. 

Oliveira, J. (2000). Auto-percepções físicas e coesão de grupo, motivação intrínseca e 

intenção de praticar natação: estudo com participantes em classes de natação de 



Bibliografia 

403 

 

lazer da cidade de Viseu. Dissertação de Mestrado. Porto: F.C.D.E.F. Universidade 

do Porto. Não publicada. 

Oliveira, M. (1996). Efeitos da ginástica aeróbica na imagem corporal e autoconceito das 

mulheres. Dissertação de Mestrado. Porto: F.C.D.E.F. Universidade do Porto. Não 

publicada. 

Oliver, J. (1971). Morphologie et types humains. Paris: Vigot Fréres Éditeurs.  

Organ, D. (1988). Organizational citizenship behavior: the good soldier syndrome. 

Lexington, MA: Lexington Books.  

Organisation Mondiale de la Santé (OMS). (1988). La promotion de la santé des 

travailleurs. Rapport d’un Comité OMS d’experts. Genève: OMS, Série de Rapports 

Techniques, nº765.  

Organização Internacional do Trabalho - OIT. (1981). Emploi et conditions de travail des 

enseignants. Genève: Bureau  International du Travail.  

Organização Mundial de Saúde – OMS. (1947). Genève.  

Organização Mundial de Saúde – OMS. (1948). Genève. 

Organização Mundial de Saúde - OMS. (1993). Vieillissement et capacité de travail. 

Rapport d’un Groupe d’étude de l’OMS. Genève. 

Ortega y Gasset, J. (1957). Man and people. New York: W. W. Norton and Co. 

Ottawa Charter for Health Promotion. (1986). Health promotion, 1 (4): iii-v. 

 

P 

Palenzuela, D. (1984). Critical evaluation of locus of control: towards a 

reconceptualization of the construct and its measurement. Psychological Reports, 

54, 683-709.  

Palenzuela, D. (1986). A literature review of some problems and misconceptions related to 

locus of control, learned helplessness and self-efficacy. Social and Behavioural 

Sciences Documents, 16, 11.  

Pardal, L. & Correia, E. (1995). Métodos e técnicas de investigação social. Porto: Areal 

Editores, Lda. 

Pastore, D. (1994). Job satisfaction and female college coaches. Physical Educator, 50 (4), 

216-221.     



 

404 

 

Patrício, M. (1990). A escola cultural. Horizonte decisivo da reforma educativa. Lisboa: 

Texto Editora. 

Paxton, S., Wertheim, E., Gibbons, K., Szmukler, G., Hillier, L. & Petrovich, J. (1991). 

Body image satisfaction, dieting beliefs and weight loss behaviours in adolescent 

girls and boys. Journal of Youth and Adolescence, 20 (3), 361-379. 

Pedroso, M. & Araújo, A. (1998). Stresse ocupacional. Técnicas de prevenção e controle. 

Livro de Comunicações do Congresso Nacional de Saúde Ocupacional. Póvoa do 

Varzim: 6 a 9 de Outubro: 279.  

Pereira, A. & Queiroga, L. (2005). Avaliação como controlo da qualidade da formação 

continua fornecida nos centros de formação de associações de escolas. Revista 

Psicologia, Educação e Cultura, IX (1), 151-165. 

Pereira, A. S. & Castelo-Branco, M. C. (2001). Os portfolios e o desenvolvimento pessoal 

e profissional dos docentes. In Actas das II Jornadas: Modelos e práticas em 

educação de adulto. (217-224). Núcleo de Assistência Psicológica e de Formação 

de Adultos (NAPFA) Coimbra: Universidade de Coimbra. 

Pereira, A. S. (1991). Coping, autoconceito e ansiedade social: sua relação com o 

rendimento escolar. Dissertação de Mestrado Coimbra: Universidade de Coimbra. 

Não publicada. 

Pereira, A. S. (1996). Stress, burnout e coping no educador/profissional. IV Congresso 

Europeu – AESMAEF. Aveiro: Universidade de Aveiro (63-80). 

Pereira, A. S. (2001). Resiliência, personalidade, stress e estratégias de coping. In José 

Tavares (Org), Resiliência e Educação (77-94). São Paulo: Cortez Editora.   

Pereira, A. S., Castelo-Branco, M. C., Latino, M. L. & Silva, C. (2003). Stress and 

teaching ability. Book of Abstracts (35).  Lisbon: Portugal. 24th International 

Conference Stress and Anxiety, Stress and Anxiety Research Society.  

Pereira, A. S., Silva, C. F., Castelo-Branco, M. C. & Latino, M. L. (2002). Saúde e a 

capacidade para o trabalho na docência. Livro de Comunicações (159-167). Póvoa 

do Varzim. IV Congresso de Saúde Ocupacional, Departamento de Clínica Geral da 

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. 

Pereira. A. S., Silva, C. F. & Castelo-Branco, M. C. (2006). Saúde e a capacidade para o 

trabalho na docência. Lisboa: Revista de Psicologia. Lisboa: Universidade Lusíada 

Editores (no prelo). 



Bibliografia 

405 

 

Perls, F. (1969). Gestalt Therapy: excitement and grouth in human personality. New York: 

Dell Publishing CO. 

Perrenoud, P. (1993). Práticas pedagógicas, profissão docente e formação. Perspectivas 

Sociológicas. Lisboa: Publicações D. Quixote. I.I.E. 

Phelps, L. & Bajorek, E. (1991). Eating disorders of the adolescent: current issues in 

etiology, assessment and treatment. School Psychology Review, 20, 9-22. 

Piaget, J. (1973). Le jujement moral chez l’enfant. Paris : Presses Universitaires de France. 

Piaget, J. (1975). L`equilibration des Strutures Cognitives. Probléme Central du 

Développement des Quantités Phisiques Chez l`Enfant. Neuchâtel: Delachaux et 

Niestlé. 

Piaget, J. (1982). O Nascimento da Inteligência na Criança. Rio de Janeiro: Zahar 

Editores. 

Pina de Morais, D. (1996). O corpo morfológico e o auto conceito do corpo: um estudo em 

adultos do sexo feminino praticantes de “Ginásticas de Academia”. Dissertação de 

Mestrado. Porto: Universidade do Porto. Não publicada. 

Pintrich, P. & De Groot, E. (1990). Motivational and self-regulate learning components of 

classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82, 33-40. 

Pintrich, P. & Schunk, D. (1995). Motivation in education: Theory, research, and 

Applications. Englewood Cliffs, N. J: Prenctice-Hall.  

Pires, J. & Posada, J. (2001). Del Castigo a la Disciplina Positiva: Más allá de la violencia 

en educación. Salamanca: Amarú Ediciones. 

Pithers, R. & Fogarty, G. (1995). Occupational stress among vocational teachers. British 

Journal of Educational Psychology, 65, 3-14.  

Pohjonen, T. (2001). Perceived work ability of home care workers in relation to individual 

work-related factors in different age groups. Great Britain: Society of Occupational 

Medicine, 14 (51), 209-217. 

Pope, A., Mchale, S. & Craighead, W. (1988). Self-esteem enhancement with children and 

adolescents. New York: Pergamon Press.  

Popper, K. (1988). O universo aberto. Lisboa: Publicações D. Quixote. 

Poppleton, P. (1992). The significance of being alike: the implications of similarities and 

differences in the work-perceptions in an international five-country study. 

Comparative Education, 28 (2), 215-223.  



 

406 

 

R 

Rackley, J., Warren, S. & Bird, D. (1988). Determinants of body image in women at 

midlife. Psychological Reports, 62 (1), 9-10. 

Rain, J. S., Lane, J. M. & Steiner, D. D. (1991). A current look at the job satisfaction/life 

satisfaction relationship: Review and future considerations. Human Relations, 44 

(3), 287-307. 

Ralha-Simões, H. (1993) Estádios do Ego e competência educativa como vectores do 

desenvolvimento do professor - uma experiência no contexto de formação inicial de 

educadores de infância. Dissertação de Doutoramento. Aveiro: Universidade de 

Aveiro. 

Ralha-Simões, H. (1994). Dimensões pessoal e profissional na formação de professores. 

Aveiro: CIDIne - Centro de Investigação, Difusão e Intervenção Educacional.  

Ralha-Simões, H. (1999). A maturidade e a competência como vectores do 

desenvolvimento do Professor. Aula apresentada no 1ºAno Curricular do Mestrado. 

Aveiro. Universidade de Aveiro. 

Ramos, M. & Carreira, R. (1998). Prevenção e controlo do stresse – o modelo dos quatro 

retornos. Livro de Comunicações (277). Póvoa do Varzim. Congresso de Saúde 

Ocupacional, Departamento de Clínica Geral da Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto. 

Ramos, M. (1999). Compreender e avaliar In R. Mota Cardoso (Org.), O stress na 

profissão docente - como prevenir, como manejar, Dossier, 9, 27-50. Porto: Porto 

Editora.   

Rassaby, J., Hirst, S., Hill, D., & Bennett, R. (1991). Introduction of a breast self-

examination teaching program in Victoria, Australia. Health Education Research, 6 

(3), 291-296. 

Rego, A. (2003). Comportamentos de cidadania docente: na senda da qualidade do ensino 

superior. Coimbra: Quarteto Editora.  

Rego, F. (1995). As práticas do corpo nas sociedades modernas: determinantes objectivos 

e subjectivos de uma nova cultura. Comunicação oral apresentada na IV Convenção 

de Fitness e Aeróbica do Porto Reebok, Pavilhão Rosa Mota, Porto. 

Reis, E. (1997). Estatística multivariada aplicada. Lisboa: Edições Sílabo. 

Reis, E. (1998). Estatística descritiva. Lisboa: Edições Sílabo. 



Bibliografia 

407 

 

Rhodes, S. (1983). Age-related differences in work attitudes and behavior: a review and 

conceptual analysis. Psychological Bulletin, 93 (2), 328-367. 

Ribeiro, A. (1991). Relação educativa. In B. P. Campos (Ed.), Psicologia do 

desenvolvimento educação de jovens (133-159). Lisboa: Universidade Aberta.   

Ribeiro, A. (1996). O corpo vai ao psicólogo. Cadernos de Consulta Psicológica da 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, 12, 

-43.  

Ribeiro, A. (2003). O corpo que somos: aparência, sensualidade, comunicação. Lisboa: 

Editorial Notícias. 

Ribeiro, J. & Campos, B. (1987). Características dos professores e percepção da sua 

competência social pelos alunos. Cadernos de Consulta psicológica, 3, 45-53.    

Ribeiro, J. (1988). Características dos professores e percepção da sua competência social 

pelos alunos. Porto: Edição do Autor. 

Ribeiro, J. (1993). Características psicológicas associadas à saúde em estudantes, jovens, 

da cidade do Porto. Porto: Edição policopiada do autor. 

Ribeiro, J. (1999). Investigação e avaliação em psicologia e saúde. Lisboa: Climepsi. 

Richards, M., Boxer, A., Peterse, A. & Albrecht, R. (1990). Relation of weight to body 

image in pubertal girls and boys from two communities. Developmental 

Psychology, 26 (2), 313-321. 

Ricord, O. (1968). A developmental study of the teaching self in student teaching. Journal 

of Education for Teaching, 12, 65-76.  

Rioux, G. & Chappuis, R. (1968). Eléments de psychopédagogie sportive. Paris: Vrin.   

Rogers, C. (1972). A pessoa como centro. São Paulo: E.P.U. 

Rogers, C. R. (1951). Client-Centred Therapy. Bóston: Houghton Mifflin.   

Romero, E. (1995). Corpo, mulher e sociedade (Org). Campinas, Sp: Papirus Editora  

Roncha, P. (2000). Identificação dos motivos para a prática de actividade física aos 

domingos de manhã, no parque da cidade do Porto. Dissertação de Mestrado. 

Porto: F.C.D.E.F. Universidade do Porto. Não publicada. 

Rosa, A. (1991). As representações da actividade docente dos professores e a satisfação 

profissional: um estudo sobre professores numa escola do ensino secundário. 

Dissertação de Mestrado. Lisboa: Universidade de Lisboa. Não publicada.   



 

408 

 

Rosenblum, G. & Lewis, M. (1999). The relations among body image, physical 

attractiveness, and body mass in adolescence. Child Development, 70 (1), 50-64.  

Rosenthal, T. (1984). Cognitive social learning theory. In Endler, N.; Hunt, J. (Eds). 

Personality and the behavioural disorders (1, 113-146). New York: John Wiley 

and Sons.  

Rotter, J. (1996). Generalized expectancies for internal versus external locus of control of 

reinforcement. Psychological Monographs, 80, 609. 

Rout, U. (1999). Gender differences in stress, satisfaction and mental well-being among 

general practitioners in England.  Psychology, Health and Medicine, 4 (4), 345-354.  

Ruff, G. & Barrios, B. (1986). Realistic assessment of body image. Behavioural 

Assessment, 8, 237-252.  

 

S 

Sampaio, D. (1997). A cinza do tempo. Lisboa: Editora Caminho.  

Santana Castilho. (1999). Manifesto para a educação em Portugal. Os equívocos e as 

soluções. As Tendências do Terceiro Milénio. Lisboa: Texto Editora, LDA. 

Santos Silva, A. (1996). Como pensar a mudança social. Jornal Público, dia 08-02. 

Santos, F. (1996). Atitudes e crenças dos professores do ensino secundário: satisfação, 

descontentamento e desgaste profissional. Lisboa: Instituto de Inovação 

Profissional.   

Santos, M. (1999). Desafio pedagógicos para o século XXI: suas raízes em forças de 

mudança de natureza científica, tecnológica e social. Lisboa: Livros Horizonte.   

Santos, M. C. (1996). Desenvolvimento interpessoal dos estudantes do ensino superior. 

Dissertação de Mestrado. Coimbra: Universidade de Coimbra. Não publicada.   

Schabracq, M., Cooper, C., Travers, C. &  Van Maanen, D. (2001). Occupational Health 

Psychology: the challenge of workplace stress. London: The British Psychological 

Society (BPS Books). 

Scharfetter, C. (1997). Introdução à psicopatologia geral. Lisboa: Climepsi Editores – 

Sociedade Médico-Psicológica, Lda.  

Scheflen, A. (1964). Significance of posture in communications systemises. Psychiatry, 27, 

(4). 



Bibliografia 

409 

 

Schlechty, P. (1991). Schools for 21st century: leadership imperatives for educational 

reform. San Francisco: Jossey-Bass Education Series. 

Schmied, L. & Lawler, K. (1996). Hardiness, type: a behavior and the stress-illness 

relation in working women. Journal of Personality and Social psychology, 51 (6), 

12-23.  

Schonfeld, I. (1989). Psichological distress in a sample of teachers. The Journal of 

Psychology, 124, 321-338. 

Schunk, D. (1982). Effects of effort-attributional feedback on children’s perceived self-

efficacy and achievement. Journal of Educational Psychology, 74, 548- 556. 

Schunk, D. (1983). Progress self-monitoring:effects on children's self efficacy and 

achievement. Journal of Experimental Education, 51, 89-94. 

Schunk, D. (1983a). Developing children’s self-efficacy skills: The roles of social 

comparative informatiion and goal setting. Comtemporary Educational Psychology, 

8, 76-86. 

Schunk, D. (1985). Participation in goal setting: effects on self-efficacy and skills of 

learning disable children. Journal of Special Education, 19, 307-318. 

Schunk, D. (1986). Verbalization and children's self-regulated learning. Contemporary 

Educational Psychology, 11, 347-370. 

Schunk, D. (1989). Self-efficacy and achievement behaviors. Educational Psychology 

Review, 1, 173-208.  

Schunk, D. (1990). Goal setting and self-efficacy during self-regulated learning. 

Educational Psychologist, 25, 71-87. 

Schunk, D. (1995). Self-efficacy and education and instruction. En James E.Maddux (Ed.) 

Self-efficacy, adaptation, and adjustment. Theory, research, and application (281-

303). New York: Plenum Press. 

Schutz, W.  (1996). The interpersonal underworld. Palo Alto, California: Science & 

Behaviour Books.  

Schutz, W. (1967). Joy. New York: Grove Press.  

Schwarzer, R. (1992). Self-efficacy: thought control of action. London: Taylor & Francis. 

Schwarzer, R., Schmitz, G., Daytner, G. (1999). Teacher Self-Efficacy Scale.  Freie 

University Berlin. 



 

410 

 

Schwenk, B. (1999). Psychiatrie & Art. Séméiologie et pathologie psychiatriques à travers 

l’art pictural. France: Laboratoires Pierre Fabre (Éditions Privat).   

Scott, C., Cox, S. & Dinham, S. (1999). The occupational motivation, satisfaction and 

health of english school teachers. Educational Psychology, 19 (3), 287-308.  

Seco, G. (2000). A satisfação na actividade docente. Dissertação de Doutoramento. 

Coimbra: Universidade de Coimbra. Não publicada. 

Seco, G. (2002). A satisfação dos professores. Teorias, modelos e evidências. Porto: 

Edições Asa. 

Segovia, J. & Bolívar, A. (1998). Repensando la formación del profesorado: Historias de 

vida y desarrollo personal y profesional. Revista de Ciencias de la Educación, 176, 

515-528.  

Selman, R. (1976). Social cognitive understanding: a guide to educational and clinical 

practice. In T. Lickona (Ed.), Moral development and behavior. New York: 

Academic Press.     

Selye, H. (1979). The stress of life (Ed.). New York: Van Nostrand Reinhold. 

Sérgio, M. (1987). Para uma Epistemologia da Motricidade Humana. Lisboa: Edições 

Compendium. 

Sexton, T., Tuckman, B. & Crehan, K. (1992). An investigation of the patterns of self-

efficacy, outcome expectation, outcome value and performance across trials. 

Cognitive Therapy and Research, 16, 329-349. 

Seydel, E., Taal, E., & Wiegman, O. (1990). Risk-appraisal, outcome and self-efficacy 

expectancies: Cognitive factors in preventive behaviour related to cancer. 

Psychology and Health, 4 (2), 99-109. 

Shavelson, R., Hubner, J. & Stanton, G. (1976). Self-concept: Validation of construct 

interpretations. Review of Educational Research, 46, 407-441. 

Sherer, M., Madux, J., Mercandante, B., Prentice-Dunn, S., Jacobs, B., & Rogers, R. 

(1982). The self-efficacy scale; construction and validation. Psychological Reports, 

51, 663-671. 

Shilder, P. (1980). A imagem do corpo. As energias construtivas da psique. SP-Brasil: 

Martins Fontes Editora Ltda. 

Short, E. (1985). The concept of competence: its use and misuse in education. Journal of 

Teacher Education, 36, 2-6. 



Bibliografia 

411 

 

Silva, A. (1992). Psicologia preventiva: intervenções cognitivo-comportamentais. 

Psicologia, VII (2), 179-195.  

Silva, C. F., Silvério, J., Sousa Nossa, P., Rodrigues, V., Pereira, A. & Queirós, A. (2000). 

Envelhecimento, ritmos biológicos e capacidade laboral – versão portuguesa do 

work ability index. Psicologia: Teoria, Investigação e Prática, 5 (2), 329-339. 

Silva, C. F., Sousa Nossa, P. & Silvério, J. (2000a). Incidentes críticos na sala de aula – 

análise comportamental aplicada (ACA). Coimbra: Quarteto Editora. 

Silva, M. (1997). Relação entre a prática de actividade física de lazer e o auto-conceito de 

mulheres da cidade do Porto. Dissertação de Mestrado. Porto: F.C.D.E.F. 

Universidade do Porto. Não publicada. 

Silva, R. (2001). Crenças sobre saúde e actividade física: um estudo com professores das 

escolas do concelho da Maia. Dissertação de Mestrado. Porto: F.C.D.E.F. 

Universidade do Porto. Não publicada. 

Simões, A. (1998). Acção ergonómica em meio industrial: soluções para o trabalho 

repetitivo. Actas do Congresso Nacional de Saúde Ocupacional (65-77). Póvoa do 

Varzim, 6 a 9 de Outubro. 

Simões, C. (1996). O Desenvolvimento do Professor e a Construção de Conhecimento 

Pedagógico. Aveiro: Universidade de Aveiro. Fundação João Jacinto de 

Magalhães.  

Smith, M. (1969). Social psychology and human values. Chicago: Aldline.  

Smith, R. (1989). Effect of coping skills training on generalized self-efficacy and locus of 

control .Journal of Personality and Social Psychology, 54, 117-133. 

Soares Maia, P. (2002). Avaliação da capacidade laboral de enfermeiros em contexto 

hospitalar. Dissertação de Mestrado em Engenharia Humana. Braga: Universidade 

do Minho. Não publicada. 

Soares, I. (1995). Supervisão e Inovação numa Perspectiva Construtivista do 

Desenvolvimento. In I. Alarcão, Supervisão de Professores e Inovação 

Educacional (135-147). Aveiro: Edições CIDInE. 

Sprinthall, N. & Collins, W. (1994). Psicologia do adolescente. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian.  

Sprinthall, N. & Sprinthall, R. (1993). Psicologia educacional. Uma Abordagem 

desenvolvimentista. Lisboa: Mcgraw  Hill.  



 

412 

 

Steers, R. & Porter, L. (Eds.). (1991). Motivation and leadership at work. New York: 

McGraw-Hill. 

Stephenson, D. (1990). Affective consequences of teachers’ psychological investment. 

Journal of Educational Research, 84 (1), 53-57. 

Stevens, J. (1985). Applied multivariate statistics for the social sciences. New Jersey: 

Lawrence Erbaum. 

Strecher, V., DeVellis, B., Becker, M., & Rosenstock, I. (1986). The role of self-efficacy in 

achieving health behavior change. Health Education Quarterly, 13 (1), 73-92. 

Sundberg, N., Snowden, L. & Reynolds, W. (1978). Toward assessment of personal 

competence aind incompetence in life situations. Annual Review of Psychology, 29, 

179-221. 

Suvanto, S. (1991). Performance efficiency and its changes among aging municipal 

employees. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health (1991). N17 

(suppl. 1): 118-121.  

      

T 

Tang, S. & Talpade, M. (1999). Sex differences in satisfaction with pay and co-workers: 

faculty and staff at a public institution of higher education. Public Personnel 

Management, 28 (3), 345-349. 

Tavares, G. (1997). As altas temperaturas do corpo-definição da corporeidade no 

paradigma da motricidade humana a partir de uma reflexão sobre as imagens do 

corpo na pintura. Dissertação de Mestrado. Lisboa: Universidade Técnica de 

Lisboa. Não publicada. 

Tavares, J. & Alarcão, I. (1985). Psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. 

Coimbra: Livraria Almedina. 

Tavares, J. & Brzezinski, I. (1999). Construção do conhecimento profissional. Um nono 

paradigma cientifico e de formação. Aveiro: Ed. Universidade de Aveiro. 

Tavares, J. (1992). A aprendizagem como construção de conhecimento pela via da 

resolução de problemas e da reflexão. Aveiro: CIDInE – Centro de Investigação, 

Difusão e Intervenção Educacional.  

Tavares, J. (1993). Dimensão pessoal e interpessoal na formação. Aveiro: CIDInE – 

Centro de Investigação, Difusão e intervenção Educacional.  



Bibliografia 

413 

 

Tavares, J. (1996). Uma sociedade que aprende e se desenvolve. Relações interpessoais. 

Porto: Porto Editora, Lda.  

Tavares, J. (1997). A formação como construção do conhecimento científico e pedagógico. 

In Idália Sá-Chaves (Coord.), Percursos de formação e desenvolvimento 

profissional (59-73). Porto: Porto Editora.  

Tavares, J. (1998). Construção do conhecimento e aprendizagem. In Leandro de Almeida e 

José Tavares (Orgs), Conhecer, Aprender, Avaliar (11-29). Porto: Porto Editora.  

Tavares, J., Pereira, A., Cabral, A. P., Fernandes, C., Huet e Silva, I., Carvalho, R., & 

Monteiro, S. (2004, Abril). Abordagens inovadoras de ensino-aprendizagem em 

contexto de graduação e pós-graduação. Poster apresentado no I Congresso 

Internacional Luso-Brasileiro – II Congresso CIDInE Produção sobre 

Conhecimento Profissional e Docência nos Sistemas Educativos Português e 

Brasileiro: Dinâmicas e Tendências, Florianópolis, Brasil.  

Tavares, J., Pereira, A., Castelo-Branco, M. C. & Latino, L. (2003). Teachers self-efficacy: 

contributes towards their professional development. International Conference 

Teaching and Learning in Higher Education: new trends and innovations (p. 146). 

Aveiro: University of Aveiro. 

Tavares, J., Pereira, A., Castelo-Branco, M. C. & Latino, L. (2004). Teachers self-efficacy: 

contributes towards their professional development. International Conference 

Teaching and Learning in Higher Education: new trends and innovations (p. 195). 

Aveiro: University of Aveiro. 

Tavares, J., Pereira, A., Gomes, A., Cabral, A. Neri, D., Bessa, J., Huet, I., Castelo-Branco, 

M. C. & Latino, L. (2003a). Higher Education Study Intervention Lab [Summary]. 

International Conference Teaching and Learning in Higher Education: New trends 

and Innovations [Abstracts] (p.56). Aveiro: University of Aveiro. 

Tavares, J., Yunes, M., Szymanski, H., Pereira A. S., Ralha-Simões, H., & Castro, M. 

(2001). Resiliência e Educação. São Paulo: Cortez Editora. 

Thies-Sprinthall, L. (1984). Promoting the developmental growth of supervising teachers: 

theory, research programs and implications. Journal of Teacher Education, 35, 53-

60.   

Thinès, G. & Lempereur. A. (1994). Dicionário geral das ciências humanas. Lisboa: 

Edições 70. 



 

414 

 

Thompson, B. (2003). Score reliability: contemporary thinking on reliability issues. 

Thousand Oaks: Sage Publications.    

Thompson, J. & Spana, R. (1988). The adjustable light beam method for the assessment of 

size estimation accuracy: Description, psychometrics, and normative data. Int. J. of 

Eating Disorders, 7, 521-526. 

Thompson, J. (1986). Larger than life. Psychology Today, 24 (4), 38-44. 

Tiriba, L. (1995). Criança, meio ambiente e cidadania. Revista Brasileira de Estudos 

Pedagógicos, INEP, Brasília, 176, 35-50.  

Tubert, S. (1996). Mulheres sem sombra – Maternidade e novas tecnologias reprodutivas. 

Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos.  

Tucker, L. (1981). Internal structure, factor satisfaction, and reability of the body cathesis 

scale. Perceptual and Motor Skills, 54 (2, 3), 891-896. 

Tucker, L. (1985). Dimensionality and factor satisfaction of the body image construct: a 

gender comparison. Sex Roles, 12 (9/10), 931-937. 

Tuckman, B. & Sexton, T. (1991). The effect of teacher encouragement on student self-

efficacy and motivation for self-regulated performance. Journal of Social Behavior 

and Personality, 6, 137-147. 

Tuomi, K. (1991). Work load and individual factors affecting work disability among aging 

municipal employees. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 17 

(1), 94-98. 

Tyler, B. (1978). Individual psychosocial competence: a personality configuration. 

Educational and psychological Measurement, 38, 309-323.  

 

V 

Valéry, P. (1978). Variété (1 et 2). Paris: Gallimard. 

Vasconcelos, M. O. (1995). A imagem corporal no período peripubertário-comparação de 

três grupos étnicos numa perspectiva biocultural. Dissertação de Doutoramento. 

Porto: Universidade do Porto. Não publicada. 

Vayer, P. & Roncin, C. (2000). Psicologia das actividades corporais. Lisboa: Instituto 

Piaget. 

Vaz Serra, A. (1986). A importância do auto-conceito. Psiquiatria Clínica, 7 (2), 57-66.  

Vaz Serra, A. (1988). O autoconceito. Análise Psicológica, VI, 2, 101- 110. 



Bibliografia 

415 

 

Vaz Serra, A. (1995). Inventário clínico de autoconceito. Provas Psicológicas em Portugal, 

I, 151- 163. 

Vaz Serra, A. (2001). Auto-conceito, coping e ideias de suicídio. Psiquiatria Clínica, 22 

(1), 9-21. 

Veiga, F. (1995). Transgressão e autoconceito dos jovens na escola. Lisboa: Fim de 

Século Edições, Lda. 

Ventura de Pinho, L. (1993). Humanizar a escola - comunicação, representações sociais e 

sucesso escolar. Cadernos CIDInE (6). Aveiro: CIDInE - Centro de Investigação, 

Difusão e Intervenção Educacional.  

Vicente, J. (1988). Relação pedagógica e filosofia. Revista Portuguesa de Pedagogia. Ano 

XXII, 293-311.   

Vila, J. (1988). La crisis de la función docente. Valencia: Promolibro. 

Villa, A. (1985). Um modelo de professor ideal. Madrid: Servicio de Publicaciones del 

Ministério de Educación y Ciencia.   

Villaverde Cabral, M., Alcântara da Silva, P. & Mendes, H. (2002). Saúde e doença em 

Portugal. Lisboa: Instituto de Ciências Sociais.  

Virilo, P. (1976). Essai sur l’insécurité du territoire. Paris: Stock. 

Vroom, V. H. (1964). Work and motivation. New York: John, Wiley & Sons.   

 

W 

Wallon, H. (1966). Do acto ao pensamento. Lisboa: Edições Portugália. 

Watson, A., Hatton, N., Squires, D.  & Soliman, I. (1991). School staffing and the quality 

of education: teacher adjustment and satisfaction. Teaching and Teacher Education, 

7 (1), 63-77. 

Weiner, B. (1980). Human motivation. New York: Holt, Rinehart & Winston. 

Weiner, B. (1986). An attributional theory of motivation and emotion. New York: 

Springer-Verlag. 

Weiner, B. (1992). Human motivation. Metaphors, theories and research. London: Sage 

Publications. 

Weiss, R. (1974). The provisions of social relationships. In Z. Rubin (Ed.), Doing unto 

others. Englewood Cliffs: Prentice – Hall. 



 

416 

 

Wendel & Lester. (1988). Body-cathexis and self-esteem. Percept And Motor Skills, 67, 

538. 

White, R. W. (1973). Motivation reconsidered: the concept of competence. Psychological 

Review, 66, 297-333.  

Whiterell, C. & Erickson, V. (1978). Teacher development as adult development. Theory 

into Pratice, 17, 229-238.   

Wiedenfeld, S., O'Leary, A., Bandura, A., Brown, S., Levine, S., & Raska, K. (1990). 

Impact of perceived self-efficacy in coping with stressors on components of the 

immune system. Journal of Personality and Social Psychology, 59 (5), 1082-1094. 

Wiemann, J. & Giles, H.  (1992). La comunicación interpersonal. In Introducción a la 

psicología social: una perspectiva europea. Barcelona: Editorial Ariel.  

Winnicott, D. (1978). Processus de maturation chez l’enfant – développement affectif et 

environnement. Paris: Payot.   

Wooley, O. & Roll, S. (1991). The colour-a-person body dissatisfaction test. stability, 

internal consistency, validity, and factor structure. Journal of Personality 

Assessment, 56, 395-413. 

Wright, M. (1989). Body image satisfaction in adolescent girls and boys: a longitudinal 

study. Journal of Youth and Adolescence, 18 (1), 71-83. 

 

X 

XXII Congrées des psychanalystes de langues romanes. Extrait, revue française de 

psychanalyse. Paris : Presses Universitaires de France, (21, 22, 23 Mai, 1961). 

 

Z 

Zarinpoush, F., Cooper, M., & Molan, S. (2000). The effects of happiness and sadness on 

moral reasoning. Journal of Moral Education, 29 (4), 397-412.   

Zimmerman, B. & Schunk, D. (1989). Self-regulated learning and academic achievement. 

Theory, research and pratice. New York: Springer-Verlag. 

Zimmerman, B. (1989). A social cognitive view of self-regulated academic learning. 

Journal of Educational Psychology, 81, 329-340. 



Bibliografia 

417 

 

Zimmerman, B. (1995). Self-efficacy and educational development. En A. Bandura (Ed.). 

Self-efficacy in changing societies (202-231). New York: Cambridge University 

Press. 

Zimmerman, B. J., & Ringle, J, (1981). Effects of model persistence and statements of 

confidence on children’s self-efficacy and problem solving. Journal of Educational 

Psychology, 73, 485-493. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 



Anexo 2  
 
 

CORPO, IMAGEM CORPORAL E ACTIVIDADE DOCENTE – CICAD 
(Castelo-Branco & A. Pereira, 2002) 

 
 

Para cada item faça uma cruz sobre o número que corresponde ao grau em que concorda ou discorda 
para cada afirmação. Tenha em atenção as seguintes equivalências: 

 
1 Discordo totalmente; 2. Discordo; 3. Não discordo nem concordo; 4. Concordo; 5. Concordo totalmente. 

 

1.  Sobre o meu corpo 
1.1 Ainda considerado o meu corpo como um somatório de órgãos 1 2 3 4 5 
1.2 O meu corpo é indicador do meu bem/mal-estar 1 2 3 4 5 
1.3 O stress interfere no meu bem-estar físico  1 2 3 4 5 
1.4 Tenho receio de que os outros notem no meu corpo quando estou em stress 1 2 3 4 5 
1.5 A actividade docente provoca-me sintomas de stress que se notam no meu corpo 1 2 3 4 5 
1.6 Estou satisfeito(a) com o meu corpo 1 2 3 4 5 
1.7 Se pudesse mudaria algumas partes do meu corpo 1 2 3 4 5 

 
 
2. Sobre a utilização frequente de alguns estilos e comportamentos comunicacionais na sala de aula 

2.1 Roo as unhas 1 2 3 4 5 
2.2 Meto as mãos nos bolsos 1 2 3 4 5 
2.3 Circulo continuamente pela sala 1 2 3 4 5 
2.4 Estou frequentemente com a testa franzida e os lábios apertados 1 2 3 4 5 
2.5 Utilizo geralmente um tom de voz alto e áspero 1 2 3 4 5 
2.6 Utilizo geralmente um tom de voz firme e agradável 1 2 3 4 5 
2.7 Utilizo geralmente um tom de voz apagado e hesitante 1 2 3 4 5 

 
 
3.  Sobre a relação do corpo e da linguagem corporal com a actividade docente 

3.1 O corpo valoriza a função docente 1 2 3 4 5 
3.2 A expressão facial complementa a comunicação dos conteúdos programáticos 1 2 3 4 5 
3.3 A expressão corporal complementa a comunicação dos conteúdos programáticos 1 2 3 4 5 
3.4 A linguagem corporal é importante no processo de ensino aprendizagem 1 2 3 4 5 
3.5 O contacto visual pode gerar proximidade na relação pedagógica 1 2 3 4 5 
3.6 O sorriso no momento adequado pode ser um incentivo na relação pedagógica 1 2 3 4 5 
3.7 Um semblante sisudo pode gerar afastamento na relação pedagógica 1 2 3 4 5 

 
 
4. Sobre a imagem corporal 

4.1 Quando estou insatisfeito(a) com a minha imagem corporal tudo se torna mais difícil 1 2 3 4 5 
4.2 A insatisfação com a minha imagem corporal provoca-me mal-estar 1 2 3 4 5 
4.3 A imagem corporal influencia a imagem social dos professores/educadores 1 2 3 4 5 
4.4 O professor/educador deve ser cuidadoso com a sua imagem corporal 1 2 3 4 5 
4.5 A insatisfação com a imagem corporal influencia o meu desempenho profissional 1 2 3 4 5 
4.6  Tenho receio de estar com mau aspecto físico 1 2 3 4 5 

 
 
5. Relativamente aos colegas 

5.1 Aceito uma crítica negativa por parte dos colegas relativamente à minha imagem corporal 1 2 3 4 5 
5.2 Quando faço má cara noto um retraimento nas atitudes dos colegas 1 2 3 4 5 
5.3 Sinto-me constrangido(a) quando os colegas observam o meu corpo 1 2 3 4 5 
5.4 A insatisfação com a minha imagem corporal distancia-me dos colegas 1 2 3 4 5 

 
 
6. Relativamente aos alunos 

6.1. Quando faço má cara noto um retraimento nas atitudes dos alunos 1 2 3 4 5 
6.2 Aceito uma crítica negativa por parte dos alunos relativamente à minha imagem corporal 1 2 3 4 5 
6.3 A insatisfação com a minha imagem corporal distancia-me dos alunos 1 2 3 4 5 
6.4 O contacto corporal promove a proximidade com os alunos 1 2 3 4 5 
6.5 A insatisfação com a minha imagem corporal interfere nas relações interpessoais com os alunos 1 2 3 4 5 
6.6 O aspecto físico do professor influencia a visão que o aluno tem da sua autoridade  1 2 3 4 5 

 



7.  Sobre a motivação na escolha da profissão docente: 
7.1 Por sentir-me vocacionado para a profissão docente 1 2 3 4 5 
7.2 Pela inexistência de outras alternativas profissionais 1 2 3 4 5 
7.3 Por gostar de comunicar os conhecimentos que possuo 1 2 3 4 5 
7.4 Pelo desejo de contribuir para o desenvolvimento dos alunos 1 2 3 4 5 
7.5 Por não poder optar por outra profissão devido a outros factores 1 2 3 4 5 

 
 
8. Sobre as causas do meu sucesso profissional: 

8.1 Pelas minhas características pessoais a nível pedagógico 1 2 3 4 5 
8.2 Pela minha competência profissional 1 2 3 4 5 
8.3 Pelo bem-estar resultante da minha imagem corporal 1 2 3 4 5 
8.4 Pela utilização da linguagem corporal como complemento da acção educativa 1 2 3 4 5 
8.5 Pelas minhas características pessoais em situações de relacionamento interpessoal 1 2 3 4 5 

 
 
9. Sobre a formação docente e o bem-estar: 

9.1  A formação docente deve aprofundar a importância do corpo no bem-estar docente 1 2 3 4 5 

9.2 A formação docente deve incluir conteúdos sobre a importância da linguagem corporal na 
profissão docente 

1 2 3 4 5 

9.3 O professor deve dominar estratégias que o ajudem a superar situações de mal-estar  1 2 3 4 5 

9.4 A formação docente deve desenvolver nos docentes competências de gestão de sintomas físicos 
ligados ao mal-estar docente 

1 2 3 4 5 

9.5 O horário do professor deve incluir actividades físicas que promovam o seu bem-estar 1 2 3 4 5 
9.6 O horário do professor deve contemplar actividades de lazer que promovam o seu bem-estar 1 2 3 4 5 

 



Anexo 3 
AUTO-EFICÁCIA DOCENTE 
Schwarzer, Scmitz, & Daytner, 1999 

(Traduzido e adaptado por Anabela Pereira, 2002) 

 
Coloque uma X num dos números que melhor identifica a sua opinião.  

Obrigada pela sua participação. 

 
 
(1) De modo algum verdadeiro 

(2) Dificilmente verdadeiro 

(3) Moderadamente verdadeiro 

(4) Exactamente verdadeiro 

 
 
T-SE 01 Estou convencido(a) de que sou capaz de ensinar com sucesso qualquer 

conteúdo relevante de uma disciplina, mesmo aos alunos mais difíceis. 
 

1  2  3  4  

T-SE 02 Sei que posso manter um relacionamento positivo com os pais, mesmo 
quando surgem situações de tensão. 
 

1  2  3  4 

T-SE 03 Quando me esforço muito, sou capaz de chegar até aos alunos mais 
difíceis. 
 

1  2  3  4 

T-SE 04 Estou convicto(a) de que à medida que o tempo passa, serei cada vez 
mais capaz de ir ao encontro das necessidades dos meus alunos. 
 

1  2  3  4 

T-SE 05 Mesmo se for interrompido(a) enquanto lecciono, estou certo(a) de 
conseguir manter a compostura e de continuar a ensinar bem. 
 

1  2  3  4 

T-SE 06 Tenho confiança na minha capacidade de dar resposta às necessidades 
dos meus alunos, mesmo quando estou num mau dia. 
 

1  2  3  4 

T-SE 07 Se me esforçar o bastante sei que posso exercer uma influência positiva 
nos meus alunos, tanto ao nível pessoal como ao nível académico. 
 

1  2  3  4 

T-SE 08 Estou convicto(a) de poder desenvolver formas criativas para lidar com 
as contrariedades do sistema (tais como cortes orçamentais ou outros 
problemas administrativos) e de continuar a desempenhar bem as minhas 
funções docentes. 
 

1  2  3  4 

T-SE 09 Sei que sou capaz de motivar os meus alunos para a participação em 
projectos inovadores. 
 

1  2  3  4 

T-SE 10 Sei que posso desenvolver projectos inovadores mesmo quando os meus 
colegas mais cépticos a eles se opõem. 
 

1  2  3  4 

 



Centro de Estudos e Investigação em Saúde da Universidade de Coimbra                    Anexo 1 

Sindicato dos Enfermeiros do Norte 

QUESTIONÁRIOS 

Caro(a) Colega: 
Estes questionários fazem parte integrante de uma investigação, no âmbito da dissertação para obtenção do grau de 

doutor em Ciências da Educação, que desenvolvemos na Universidade de Aveiro, cuja finalidade é identificar a importância 
da relação do corpo e da imagem corporal com a actividade docente, com a auto-eficácia docente e com a capacidade para o 
trabalho e suas implicações no bem-estar docente.  

Para que este estudo obtenha a fidelidade desejada agradecemos, desde já, que responda a todas as questões com a 
maior sinceridade e exactidão. Os questionários são anónimos.  

Os resultados finais serão colocados à disposição dos interessados.  
Obrigada pela sua participação. 
 
Data ______ / _________20___ 
 
    
(Maria do Céu Hall Castelo-Branco) 

 
 

ÍNDICE DE CAPACIDADE LABORAL 

 
DADOS GERAIS: 
 
SEXO 
Mulher……………………………………………….1 
Homem…………………………………. ……………2 
 
IDADE _____________ anos 
 
ESTADO CIVIL 
Solteiro ……………………………………. …. …1 
Casado …………………………………………....2 
União de facto ……………………………. ….......3 
Separado …………………………...…….….…....4 
Divorciado …………. ……………………….....…5 
Viúvo ………………………………………...…...6 
 
PROFISSÃO ________________________________ 
 
FUNÇÕES__________________________________ 
 
LOCAL DE TRABALHO (DISTRITO) 
___________________________________________ 
 
ÁREA DISCIPLINAR  
___________________________________________ 
 
NÍVEL DE ENSINO QUE LECCIONA 
Pré-escolar.............................................................1 
1º Ciclo do Ensino Básico......................................2 
2º Ciclo Ensino Básico...........................................3 
3º Ciclo Ensino Básico...........................................4 
Ensino Secundário .................................................5 
Ensino Superior......................................................7 

 
HABILITAÇÕES 

Bacharelato......………………………….….……1 
Licenciatura....................…………………….….2 
Pós-graduação....................…………........……...3 
Mestrado........………….............………….…….4 
Doutoramento................……………….………...5 
Nenhum dos anteriores/Outros......……................6 

 

SITUAÇÃO PROFISSIONAL 

Contratado ................…….…………………..........1 
Vinculado ..............................….....……..................5 
Efectivo ........................…........……………............6 

 

TEMPO DE SERVIÇO 

<2 Anos ; 2-5 Anos ; 6-10 Anos ;  
11-20 Anos ; >21 Anos  

 

O SEU TRABALHO EXIGE PRINCIPALMENTE: 

Trabalho intelectual ……. ………….........……...….1 
Trabalho físico. ………………...……….............….2 
Trabalho intelectual e físico ……. ……....................3 

 
1. A capacidade de trabalho actual em comparação com a 

melhor até agora.  
Supondo que a sua melhor capacidade para o trabalho 
corresponde a uma pontuação de 10 pontos.  
Qual seria a pontuação que atribuiria à sua capacidade actual? 
 
(0 significa a sua total incapacidade para o trabalho) 
 1        2        3      4      5       6       7       8       9       10 

Completamente                                            Capacidade no 

incapacitado seu melhor 

 

 
 2. A sua capacidade em relação às exigências. 

Como avalia a sua capacidade para o trabalho se considerar as 

exigências físicas do mesmo? 

Muito boa. …………………………………. …...….5 
Bastante boa……………………...….….………...….4 
Razoável…………………………………. ……...….3 
Bastante má…………………………………………2 
Muito má………………………………………....…1 
 



2.1. Como avalia a sua capacidade para o trabalho se 

considerar as exigências intelectuais do mesmo? 

muito boa ……………………….…...…….....….…5 
bastante boa ……………………..………. ……......4 
razoável ……………………………….…. ……. …. 3 
bastante má ……………………………………..…. 2 
muito má ………………….………………. ………1 
 
 
3. Doenças actuais 
 
Marque na seguinte lista o tipo de doenças ou lesões que 
tem neste momento, repetidamente ou frequentemente. 
Indique também se as doenças são diagnosticadas ou 
tratadas por um médico. Assim cada doença poderá ser 
marcada 2, 1, ou nenhuma vez. 
 

                                                       Opinião     Diagnosticada 

                                                     Própria      por médico 

Lesões acidentais  
01  nas costas                                           2                  1 
02  nos membros superiores (mãos)        2                   1 
03  nos membros inferiores (pés)            2                   1 
04  outra parte, onde e                             2                  1 

que tipo? _________________________________ 
 
Doenças nas articulações ou 
órgãos de movimentação 
05  desgaste ou dor repetida na parte  
.superior das costas ou no pescoço           2                  1 
06  desgaste ou dor repetida na parte  
inferior da coluna.                                    2                   1 
07  sintomas de ciática                             2                  1 
08 desgaste ou dor repetida nos membros 
(mãos, pés)                                               2                  1 
09  reumatismo nas articulações               2                  1 
10  outras doenças nas articulações          2                  1 
ou órgãos de movimentação 
      qual?_____________________________________ 
 
Doenças no aparelho circulatório 
11  tensão arterial                                    2                  1 
12  doenças na artéria coronária (fadiga),  
dor no peito (angina pectoris)                  2                  1 
13  trombose coronária, enfarte no 
coração                                                    2                  1 
14  funcionamento deficiente do  
coração                                                   2                  1 
15  outra doença circulatória                   2                  1 
      qual? __________________________________ 
 
Doenças nas vias respiratórias 

16..infecções repetidas nas vias respiratórias  
(incluindo infecções nas amígdalas,  
sinusite e bronquite aguda )                2                  1 
17  bronquite crónica                          2                  1 
18  constipação crónica                      2                  1 
19  asma                                             2                  1 
20  dilatação dos pulmões                  2                  1 
21  tuberculose pulmonar                   2                  1 

22 outra doença nas vias respiratórias 2                  1 

qual? ___________________________________ 

 
 

                                                             Opinião     Diagnosticada

                                                              Própria         por médico 
Perturbação mental 
 
23 doença mental ou um sério mental  
      (ex. depressão profunda, perturbações  
       no estado do ânimo)                           2                  1 
24 perturbação mental ligeira 
      (ex. depressão ligeira, nervosismo, angústia, 
        perturbações de sono)                        2                  1 
 
Doenças do sistema nervoso ou 
dos órgãos dos sentidos 
25  doença ou lesão auditiva                     2                  1 
26  doença ou lesão nos olhos 
      (sem ser astigmatismo)                       2                  1 
27  doença no sistema nervoso 

( ex. paralisia, dor nervosa, 
      enxaqueca, epilepsia)                          2                  1 
28  outra doença no sistema nervoso  
       ou noutros sentidos                            2                  1 
      qual?_______________________________________ 
 
Doenças no aparelho digestivo 
29  pedra na vesícula ou doença  
      na vesícula                                          2                  1 
30  doença no fígado ou no 
      pâncreas                                              2                  1 
31  úlcera no estômago ou no duodeno     2                  1 
32  mal estar ou irritação no estômago  
      ou duodeno                                         2                  1 
33  dor ou irritação no intestino grosso    2                   1 
34  outra doença do aparelho digestivo    2                   1 
       qual?                                                  2                  1 
 
Doenças nas vias urinárias ou nos órgãos genitais 
35  infecção urinária                               2                  1 
36  doença nos rins                                 2                  1 
37  doenças genitais (ex. infecção 

nos ovários nas mulheres 
infecção na próstata nos 
nos homens)                                   2                    1 

38  outra doença urinária ou genital 
       qual?_______________________  2                    1 
 
Doenças dermatológicas  
39  alergia na pele                               2                    1 
40  outra dermatose                             2                    1 
    qual?                                               2                    1 
41  outra doença de pele                      2                    1 
      qual? __________________________________ 
 

Tumor 
42  tumor benigno                               2                    1 
43  tumor maligno (cancro)                 2                    1 
      onde?                                             2                    1 
 
Doenças endocrinológicas ou metabólicas 
44  obesidade                                      2                    1 
45  diabetes                                         2                    1 
46  bócio ou outra doença de tiróide   2                    1 
47  outra doença hormonal 
 ou de metabolismo                        2                    1 
 
Doenças no sangue 
48  anemia                                            2                    1 
49  outra doença no sangue 
     qual?                                                2                    1 



                                                          Opinião     Diagnosticada 
                                                          Própria         por médico 
 
Deficiências Congénitas 
50  deficiência congénita                        2                  1 
_____________________________________________ 
 
Outro problema ou doença 
51  outro problema ou doença 
       qual?                                               2                  1 
 
4. Estimativa do incómodo causado no trabalho pelas 
doenças 
 
As suas doenças ou lesões interferem negativamente no seu 
trabalho actual? 
 
Marque com um círculo a(s) alternativa(s) correcta(s). 
 
Ausência de impedimento…………………………7 
Não interfere/ não tenho nenhuma doença……....….6 
Consigo fazer o meu trabalho, mas ele 
desencadeia sintomas  ..........................…................5 
Às vezes vejo-me obrigado a abrandar o ritmo 
de trabalho ou alterar o modo de trabalhar ........…...4 
Frequentemente vejo-me obrigado a abrandar o 
ritmo de trabalho ou alterar o modo de 
trabalhar..............................................………..........3 
Devido à minha doença acho que deveria 
trabalhar só em tempo parcial  .........................…....2 
Acho-me incapacitado para trabalhar……………......1 
 
5. Faltas no trabalho devido à doença 
 
Quantos dias inteiros faltou no seu trabalho devido ao seu 
estado de saúde (doença, cuidados de saúde ou exames) 
durante o último ano (= 12 meses)? 
 
Nenhum dia………………………………………....5 
No máximo 9 dias………………………………….4 
10 – 24 dias………………………………………...3 
25 – 99 Dias……………………. …………………. 2 
100 – 365 Dias……………………………. ………. 1 
 
6. Prognóstico de capacidade para o trabalho para daqui a 
dois anos. 
 
Pensa que, tendo em conta a sua saúde, poderá trabalhar no 
seu actual emprego daqui a dois anos? 
 
Duvido………………………………………. ……. 1 
Não tenho a certeza………………………...……….4 
Quase de certeza………………………………. …. 7 
 
7. A robustez psíquica 
 
Nos últimos tempos tem conseguido gozar o seu dia- 
a-dia? 
 
Sempre………………………………. ……………. 4 
Frequentemente………………..............…….….......3 
De vez em quando………………………...………...2 
Raramente…………………………………...………1 
Nunca…………………………………. ……...…….0 
 
 
 
 

 
 
Nos últimos tempos tem se sentido activo e animado? 
 
Sempre………………………………. ……. ………. 4 
Frequentemente……………….......….....……….….3 
De vez em quando………………………. ………. …2 
Raramente………………………………. ………. …. 1 
Nunca……………………………………. ………. …0 
 
Nos últimos tempos tem-se sentido optimista em relação ao 
futuro? 
Constantemente……………………. ………………4 
Frequentemente………………………...….........….3 
De vez em quando…………………………………. 2 
Raramente…………………………………. ………. 1 
Nunca……………………………………. ………. …0 
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Anexo 4 
 

CORPO, IMAGEM CORPORAL E ACTIVIDADE DOCENTE – CICAD (estudo piloto) 
(desenvolvido por Castelo-Branco & A. Pereira, 2002) 

 
 
 
 
 
Assinale com um x no que corresponde ao seu caso: 
 
Idade ____ 
Sexo: M  F ;  
Tempo de Serviço 
<2 Anos ; Entre 2-5 Anos  ; Entre 6-10 Anos ; Entre 11-20 Anos ;  
>21 Anos .  
Nível de ensino:  
Pré-escolar ; 1º Ciclo do Ensino Básico ; 2º Ciclo Ensino Básico ;  
3º Ciclo Ensino Básico ; Ensino Secundário ; Ensino Especial ; Ensino Superior .  
Habilitações académicas 
Bacharelato ; Licenciatura ; Pós-Graduação ; Mestrado ; Doutoramento  
Situação profissional: Contratado(a) ; Vinculado(a) ; Efectivo(a) .  
Região geográfica onde lecciona 
Região Norte ; Região Centro ; Região de Lisboa ; Região Sul ; 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Para cada item faça uma cruz sobre o número que corresponde ao grau em que concorda ou 

discorda para cada afirmação. Tenha em atenção as seguintes equivalências: 
 
1 Discordo totalmente; 2. Discordo; 3. Não discordo nem concordo; 4. Concordo; 5. Concordo totalmente. 

 
1.  Sobre o corpo: 
1.1 O corpo é ainda considerado como um somatório de órgãos 1 2 3 4 5
1.2 Falar sobre o corpo é ainda tabu 1 2 3 4 5
1.3 O corpo é uma entidade abrangente da experiência de cada um de nós 1 2 3 4 5
1.4 Valorizo o corpo pela sua aparência exterior 1 2 3 4 5
1.5 O corpo é indicador do meu bem/mal-estar 1 2 3 4 5
1.6 O stress interfere no meu bem-estar físico  1 2 3 4 5
1.7 Tenho o peso ideal 1 2 3 4 5
1.8 Tenho a altura ideal 1 2 3 4 5
1.9 Estou satisfeito(a) com o meu corpo 1 2 3 4 5
1.10 Se pudesse mudaria algumas partes do meu corpo 1 2 3 4 5
1.11 Sinto vergonha do meu corpo 1 2 3 4 5
1.12 Sinto vergonha de algumas partes do meu corpo 1 2 3 4 5

 



2. Sobre os receios relativos ao corpo: 
2.1 Tenho receio de ficar doente 1 2 3 4 5 
2.2 Tenho receio de estar mal vestido(a) 1 2 3 4 5 
2.3 Tenho receio de ter mau odor corporal 1 2 3 4 5 
2.4 Tenho receio de estar com mau aspecto físico 1 2 3 4 5 
2.5 Tenho receio de que façam troça de mim 1 2 3 4 5 
2.6 Tenho receio de não ter boa figura 1 2 3 4 5 
2.7 Tenho receio de que as exigências profissionais prejudiquem a minha saúde 1 2 3 4 5 
2.8 Tenho receio de que os outros notem no meu corpo quando estou em stress 1 2 3 4 5 

 
3. Utilizo frequentemente  alguns destes subterfúgios: 
3.1 Roo as unhas 1 2 3 4 5 
3.2 Meto as mãos nos bolsos 1 2 3 4 5 
3.3 Junto as mãos atrás das costas 1 2 3 4 5 
3.4 Coço a cabeça repetidas vezes 1 2 3 4 5 
3.5 Brinco com a caneta 1 2 3 4 5 
3.6 Circulo continuamente pela sala 1 2 3 4 5 
3.7 Pestanejo frequentemente 1 2 3 4 5 
3.8 Olho insistentemente para um ponto fixo 1 2 3 4 5 
3.9 Utilizo geralmente um tom de voz alto e áspero 1 2 3 4 5 
3.10 Utilizo geralmente um tom de voz firme e agradável 1 2 3 4 5 
3.11 Utilizo geralmente um tom de voz  apagado e hesitante 1 2 3 4 5 
3.12 Estou frequentemente com a testa franzida e os lábios apertados 1 2 3 4 5 
3.13 Mordo frequentemente o lábio inferior 1 2 3 4 5 

 
4.  Sobre a relação do corpo e da linguagem corporal com a actividade docente: 
4.1 O corpo desempenha um papel único nos contextos educativos 1 2 3 4 5 
4.2 O corpo valoriza a função docente 1 2 3 4 5 
4.3 O corpo é um veículo fundamental na comunicação do professor/educador 1 2 3 4 5 
4.4 A expressão corporal complementa a comunicação dos conteúdos programáticos 1 2 3 4 5 
4.5 A linguagem corporal é importante no processo ensino/aprendizagem 1 2 3 4 5 

4.6 A competência do professor/educador está também associada à expressão 
corporal 

1 2 3 4 5 

4.7 A expressão facial é fundamental na relação pedagógica 1 2 3 4 5 
4.8 O contacto visual pode gerar proximidade na relação pedagógica 1 2 3 4 5 
4.9 O contacto visual interfere na relação pedagógica 1 2 3 4 5 
4.10 O sorriso no momento adequado pode ser um incentivo 1 2 3 4 5 
4.11 Um semblante sisudo pode gerar afastamento na relação pedagógica 1 2 3 4 5 
4.12 A satisfação com a imagem corporal influencia o meu desempenho profissional 1 2 3 4 5 
4.13 A actividade docente provoca-me sintomas de stress que se notam no meu corpo 1 2 3 4 5 

 
5. Sobre a imagem corporal: 
5.1 Quando estou satisfeito(a) com a minha imagem corporal tudo se torna mais fácil 1 2 3 4 5 

5.2 A aprovação das outras pessoas em relação à minha imagem corporal preocupa-
me 

1 2 3 4 5 

5.3 Tenho a percepção de que sou menos entendido(a) quando estou insatisfeito(a) 
com a minha imagem corporal 

1 2 3 4 5 

5.4 Quando estou triste descuro a minha imagem corporal 1 2 3 4 5 
5.5 Quando elogiam a minha imagem corporal sinto-me muito bem disposto(a) 1 2 3 4 5 
5.6 A insatisfação com a minha imagem corporal provoca-me mal-estar 1 2 3 4 5 
5.7 A insatisfação com a minha imagem corporal torna-me impaciente 1 2 3 4 5 
5.8 A insatisfação com a minha imagem corporal provoca-me irritabilidade 1 2 3 4 5 
5.9 A insatisfação com a minha imagem corporal provoca-me apatia 1 2 3 4 5 
5.10 A imagem corporal influencia a imagem social dos professores/educadores 1 2 3 4 5 
5.11 O professor/educador deve ser cuidadoso com a sua imagem corporal 1 2 3 4 5 
5.12 Quando estou desmotivado(a) desleixo a minha imagem corporal 1 2 3 4 5 



6. Relativamente aos colegas:  
6.1 A aprovação dos colegas em relação à minha imagem corporal preocupa-me 1 2 3 4 5 
6.2 Aceito uma crítica negativa dos colegas relativamente à minha imagem corporal 1 2 3 4 5 
6.3 A insatisfação com a minha imagem corporal distancia-me dos meus colegas 1 2 3 4 5 
6.4 Quando faço má cara noto um retraimento nas atitudes dos colegas 1 2 3 4 5 

6.5 A insatisfação com a minha imagem corporal interfere nas relações interpessoais 
com os colegas 

1 2 3 4 5 

6.6 Sinto-me constrangido(a) quando os colegas observam o meu corpo 1 2 3 4 5 
 
7. Relativamente aos alunos: 
7.1 Quando faço má cara noto um retraimento nas atitudes dos alunos 1 2 3 4 5 

7.2 Aceito uma crítica negativa por parte dos alunos relativamente à minha imagem 
corporal 

1 2 3 4 5 

7.3 A insatisfação com a minha imagem corporal distancia-me dos alunos 1 2 3 4 5 
7.4 O contacto corporal promove a proximidade com os alunos 1 2 3 4 5 

7.5 O nível de aprovação dos alunos em relação à minha imagem corporal preocupa-
me 

1 2 3 4 5 

7.6 A insatisfação com a minha imagem corporal interfere nas relações interpessoais 
com os alunos 

1 2 3 4 5 

7.7 Sinto-me constrangido(a) quando os alunos observam o meu corpo 1 2 3 4 5 

7.8 O aspecto físico do professor/educador influencia a visão que o aluno tem da sua 
autoridade  

1 2 3 4 5 

7.9 Um estilo físico jovial gera proximidade nos alunos 1 2 3 4 5 

7.10 Há sinais corporais que revelam o interesse do aluno pelas situações de 
aprendizagem  

1 2 3 4 5 

 
8. Indique a influência que cada um dos factores teve na motivação da escolha da profissão 
docente: 
8.1 Sentir-me vocacionado para a profissão docente 1 2 3 4 5 
8.2 A inexistência de outras alternativas profissionais 1 2 3 4 5 
8.3 Gostar de comunicar os conhecimentos que possuo 1 2 3 4 5 
8.4 O desejo de contribuir para o desenvolvimento dos alunos 1 2 3 4 5 
8.5 Não poder optar por outra profissão devido a outros factores 1 2 3 4 5 

 
9. O meu sucesso profissional pode ter como causas: 
9.1 As minhas características pessoais a nível pedagógico 1 2 3 4 5 
9.2 A minha competência profissional 1 2 3 4 5 
9.3 O bem-estar resultante da minha imagem corporal 1 2 3 4 5 
9.4 A utilização da linguagem corporal como complemento da acção educativa 1 2 3 4 5 
9.5 As minhas características pessoais em situações de relacionamento interpessoal 1 2 3 4 5 
9.6 A minha empatia para compreender os problemas dos outros 1 2 3 4 5 

 
10. Sobre a formação e actividades do professor/educador: 

10.1  Os cursos de formação inicial e contínua deveriam abordar a importância da 
relação do corpo com o bem-estar docente 

1 2 3 4 5 

10.2 Os cursos de formação inicial e contínua deveriam incluir conteúdos ligados à 
importância da linguagem corporal na profissão docente 

1 2 3 4 5 

10.3 O professor/educador deveria dominar estratégias que o ajudassem a superar 
situações de mal-estar  

1 2 3 4 5 

10.4 Os cursos de formação inicial e contínua deveriam dotar os docentes de 
competências de gestão de sintomas físicos ligados ao mal-estar docente 

1 2 3 4 5 

10.5 O horário do professor/educador deveria privilegiar actividades físicas que 
promovessem o seu bem-estar 

1 2 3 4 5 

10.6 O horário do professor/educador deveria privilegiar actividades de lazer que 
promovessem o seu bem-estar 

1 2 3 4 5 
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