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1. Resumo 

O presente trabalho buscou investigar como os professores de uma 

universidade particular da cidade de São Paulo que lecionam nas áreas de Ciências 

Exatas, Humanas e de Saúde percebiam sua qualidade de vida, e como suas 

atividades laborais poderiam contribuir ou interferir nesta percepção. Tratou-se de 

um estudo correlacional que convidou os docentes de três cursos (Direito, Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas e Psicologia) a responder dois instrumentos: um 

questionário sociodemográfico desenvolvido pelos pesquisadores com questões 

como gênero, área de atuação e formação profissional e o WHOQOL-bref, validado 

no Brasil por Fleck (1999), abordava questões como contexto, cultura e valores 

sobre qualidade de vida por meio da mensuração em quatro domínios: físico, 

psicológico, relações sociais e meio ambiente. Os dados foram analisados 

quantitativamente. Foi utilizada frequência para a descrição das variáveis 

qualitativas e média e desvio padrão para as variáveis quantitativas. Foram 

utilizados os testes t, Anova fator único e qui-quadrado para fazer comparações de 

grupo. O software utilizado foi o SPSS (Statistical Package for Social Science), 

versão 21 para análise dos dados, e o nível de significância adotado foi de 5%. Foi 

observada alta pontuação em todos os dominios do WHOQOL-bref, indicando uma 

percepção positiva da qualidade de vida pelos docentes, não houve correlação 

significativa nas variáveis gênero, idade e se o profissional atuava em mais de uma 

instituição. 

Palavras-chave: qualidade de vida, WHOQOL-bref, docentes, ensino superior. 

2. Introdução 

Segundo Fleck et al. (2000) qualidade de vida pode ser definida como “a 

percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de 

valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações" (p. 179). O termo abrange muitos significados, incluindo valores, 

experiências do próprio indivíduo e da sua coletividade à qual transcorrem ao longo 

de várias épocas, espaços e histórias diferentes, sendo, portanto uma construção 

social e de relatividade cultural (Minayo, 2000). De acordo com Ogata & Simurro, 

2009 “uma boa qualidade de vida seria o resultado de uma complexa interação, 



percebida de forma positiva entre fatores como: estado psicológico, expectativas, 

crenças, valores, relações sociais e o meio ambiente” (p. 5). 

 O conceito de qualidade de vida nasce com o progresso da medicina 

moderna, com o surgimento de tratamento para doenças que antes levavam à 

morte. Anteriormente a esta fase, a ciência médica não havia encontrado cura para 

essas afecções, existiam apenas tratamentos, que permitiam o controle dos 

sintomas ou o adiamento do curso natural de tais mazelas. A doença de modo 

assintomático ou enfraquecida permitiu um prolongamento da vida; de modo que ter 

maneiras de mensurar esta característica, passou a ser considerado algo de muita 

importância. Diante disso, surge na década de 1970 a utilização do constructo 

“qualidade de vida” que começou a ser utilizado, nesse contexto, para medida de 

desfecho e saúde (Fleck, 2008). 

 Os professores foram elegidos como população a ser estudada, pois alguns 

autores elucidam variáveis que podem interferir na percepção dos níveis de 

qualidade de vida destes profissioanais, como por exemplo, a síndrome de burnout  

(Garcia e Benevides- Pereira, 2003), e a depressão (Gasparini, Barreto e Assunção, 

2005). 

 Por fim, a ideia central deste trabalho consiste em averiguar se as atividades 

desempenhadas pelos professores de uma universidade particular de São Paulo 

podem ou não influenciar a percepção sobre qualidade de vida dos mesmos e, caso 

positivo, de que maneira isto ocorre. Serão considerados aspectos, principalmente, 

relacionados à formação, área de atuação e ambiente de trabalho, bem como a 

jornada de trabalho em si e obrigações extra aula. 

3. Objetivos  

 O objetivo desta pesquisa foi verificar a percepção da qualidade de vida dos 

professores dos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Direito e 

Psicologia de uma Universidade particular da cidade de São Paulo. Os objetivos 

específicos foram: 

a) Verificar se há diferenças na percepção da qualidade de vida dos 

professores por gênero; 

 



b) Verificar o tempo da jornada de trabalho semanal, incluindo as horas 

trabalhadas em atividades extra aula e se esta variável interfere na 

percepção da qualidade de vida; 

 

c) Comparar a percepção de qualidade de vida de quem trabalha 

somente nesta universidade com os docentes que além desta instituição, 

tem vinculo empregatício com outras instituições de ensino ou não; e 

 

d) Verificar se a idade é um fator que interfere na percepção de qualidade 

de vida dos docentes. 

 

4. Metodologia 

 

 Trata-se de um estudo correlacional, que segundo Gil (2002) diz respeito a 

verificar se existe ligação entre as variáveis.  

 

5. Desenvolvimento 

 

5.1. Participantes 

 

 Foram convidados para participar da pesquisa os professores dos cursos de 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Direito e Psicologia de uma universidade 

particular da cidade de São Paulo. Foram convidados a participar do estudo 130 

professores, mas apenas 60 concordaram em fazer parte da amostra, que foi 

realizada por conveniência, e a escolha dos cursos se deu pela intenção dos 

pesquisadores em verificar se profissionais de diferentes áreas (Exatas, Humanas e 

Saúde) percebiam diferentemente sua qualidade de vida, bem como compreender 

como e por que isto ocorria. 

 

5.2. Instrumentos 

 

 Foram utilizados dois instrumentos sendo um questionário sociodemográfico e 

o WHOQOL-bref. O primeiro instrumento, questionário sociodemográfico, era 

composto por 35 questões sendo que estas procuravam investigar atributos como 



informações pessoais e profissionais dos participantes, abordando temas como área 

de formação e atuação, além de informações sobre fatores que poderiam influenciar 

a qualidade de vida em sua atividade profissional. 

 O segundo instrumento utilizado na pesquisa foi WHOQOL-bref (World Health 

Organization Quality of Life – Bref), validado no Brasil por Fleck (1999). Trata-se de 

um questionário composto por 26 questões; destas, 24 contemplam quatro 

domínios: físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente; as outras duas 

abordam temas relacionados a satisfação com saúde e qualidade de vida. A 

pontuação no instrumento pode atingir uma escala de 0 a 100 pontos, sendo que 

cada um dos domínios é avaliado separadamente, bem como as duas perguntas 

gerais, e indicam que quanto maior a pontuação maior é a percepção de qualidade 

de vida (Pereira, Teixeira, Andrade e Silva-Lopes, 2014). 

 

 5.3. Procedimento 

 

 Foi solicitado aos coordenadores dos referidos cursos autorização para que 

fosse realizada coleta de dados com os professores que lecionavam nos mesmos. 

Com as autorizações, o projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade, tendo sido deliberado sob parecer de nº 1.529.955.  

 Para que a coleta de dados pudesse ser feita sem que houvesse 

constrangimento do docente em participar, uma vez que os dados seriam obtidos 

por alunos da mesma instituição, foi combinado com os coordenadores de curso que 

eles apenas cederiam uma listagem com o nome dos docentes, de modo que toda a 

coleta de dados se deu entre os pesquisadores, alunos do 4º aluno do curso de 

Psicologia e os docentes, sem qualquer interferência da coordenação.  

  

5.4. Análise dos Dados 

 

 Os dados foram digitados em planilha eletrônica e analisados pelo software 

SPSS (Statistical Package for Social Science) versão 21.0. Foi utilizada frequência 

para a descrição das variáveis qualitativas e média e desvio padrão para as 

variáveis quantitativas. Foram utilizados os testes estatísticos t student, U de Mann-

Whitney e correlação linear de Pearson. O nível de significância adotado foi de 5%. 

 



6. Resultados 

 

 Dos 60 professores participantes da pesquisa, a maioria (n = 38, 63,3%) é do 

sexo masculino, 75% (n = 45) são casados, 40 % (n = 24)  não têm filhos e a faixa 

etária varia de 29 a 64 anos, com média 45,7 anos (desvio padrão 9,3 anos). No que 

se refere às atividades profissionais, conforme pode ser verificado na Tabela 1, a 

maioria dos professores leciona e exerce outra atividade profissional. 

 

Tabela 1  
Distribuição do tempo quanto às atividades laborais 

Atividades laborais Frequência % 

Leciona apenas na referida Universidade 8 13,3 

Leciona em mais de uma Universidade 7 11,7 

Leciona e exerce outra atividade profissional 45 75,0 

Total 60 100 

  

  A carga horária dos professores quanto as atividades da docência, incluindo 

atividades extra aula (como correção de provas, elaboração de material didático e 

materiais expositivos para a composição das aulas) variou entre 40 a 45 horas 

semanais; Koetz, Rempel e Périco (2013) também obtiveram resultados semelhantes. 

Todavia, no que se refere a outras atividades profissionais, como por exemplo, 

psicólogos que atuam em clínicas, advogados que precisam ler extensos processos, 

dentre outras coisas, os professores relataram que por vezes perfazem uma carga 

horária de até 70 horas semanais. Os dados podem ser observados na Tabela 2. 

Tabela 2  
Classificação das atividades profissionais exercidas 

Horas dedicadas à atuação profissional Mínimo Máximo Media ± DP 

C.H. semanal dedicada à referida Universidade 2 40 18,5 ± 8,5 

C.H. semanal dedicada a outras Universidades 0 40 5,3 ± 9,1 

C.H. semanal dedicada a atividades extra aula 0 45 13,6 ± 14,22 

C.H. semanal dedicada a outras ativ. prof. 9 70 37,4 ± 15,6 



A Tabela 3 apresenta os valores de média e desvio padrão da percepção de 

qualidade de vida dos docentes em cada domínio do Whoqol-bref. Conforme pode 

ser observado, o domínio psicológico apresentou a maior média indicando que este 

é o aspecto com melhores níveis de qualidade de vida entre os docentes, enquanto 

o domínio meio ambiente apresentou a menor média indicando que a qualidade de 

vida neste aspecto é inferior aos outros. O mesmo resultado – no que diz respeito ao 

domínio meio ambiente, foi encontrado no estudo realizado por Koetz, Rempel e 

Périco (2013). No entanto, é importante notar que em todos os domínios, a 

pontuação está acima do ponto médio (50), indicando que há uma tendência de uma 

percepção positiva de qualidade de vida. 

Tabela 3  
Média e desvio padrão da pontuação de cada domínio do Whoqol-bref 

Domínios  

Whoqol- bref 
Itens Média Desvio Padrão 

Domínio 1 - Físico 7 73,63 14,30 

Domínio 2 - Psicológico 6 75,07 12,36 

Domínio 3 - Relações Sociais 3 71,11 18,12 

Domínio 4 - Meio ambiente 8 66,82 14,37 

 

No que se refere à comparação da qualidade de vida dos professores e das 

professoras, não houve diferença significativa conforme pode ser observado na 

Tabela 4, em nenhum dos domínios do Whoqol-bref. O mesmo resultado também 

fora encontrado no trabalho de Martinez, De Vitta e Lopes (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 4  
Correlação entre gênero e os domínios do Whoqol-bref 

Domínios  
Whoqol- bref 

Feminino 
(n = 22) 

Média ± DP 
 

Masculino 
(n = 38) 

Média ± DP 
 

Estatística* p 

Domínio 1 - Físico 73,70 ± 12,87 73,59 ± 15,23 t = 0,029 0,977 

Domínio 2 - Psicológico 75,00 ± 8,62 75,10 ± 14,18 t = -0,037 0,970 

Domínio 3 - Relações Sociais 74,24 ± 16,24 69,29 ± 19,09 U = 367 0,429 

Domínio 4 - Meio ambiente 71,16 ± 10,77 64,30 ± 15,67 t = 1,815 0,075 

*teste U de Mann-Whitney e teste t para amostras independentes 

 

Quando comparadas as variáveis trabalha em mais de mais de uma instituição 

com a pontuação da qualidade de vida obtida pelos docentes, também não houve 

diferença significativa conforme pode ser observado na Tabela 5. 

Tabela 5  
Correlação entre atividades laborais e os domínios do Whoqol-bref 

Domínios  
Whoqol- bref 

Trabalha apenas na referida 
universidade 

Estatística* 
p 
 

Sim (N = 36) 

Média ± DP 
 

Não (N = 24) 

Média ± DP 
 

Domínio 1 - Físico 72,42 ± 16,00 75,44 ± 11,35 t = - 0,800 0,427 

Domínio 2 - Psicológico 74,53 ± 13,42 75,86 ± 10,78 t = - 0,406 0,686 

Domínio 3 - Relações Sociais 72,22 ± 19,31 69,44 ± 16,42 U = 400 0,625 

Domínio 4 - Meio ambiente 65,01 ± 15,98 69,53 ± 11,33 U = 371 0,356 

*U de Mann-Whitney e teste t para amostras independentes 
  

 É possível observar na Tabela 6 que não houve correlação significativa da 

percepção de qualidade com a idade e nem com o número de horas semanais 

trabalhadas. Todavia, Garcia e Benevides-Pereira (2003) evidenciam a importância 

em considerar a quantidade de horas trabalhadas, pois, quanto maior o número de 



horas trabalhadas, maior era o índice de burnout entre os docentes no estudo 

supracitado. 

 

Tabela 6 
Correlação entre a idade e o número de horas semanais trabalhados com cada 
domínio do whoqol-bref 

Domínios  

Whoqol- bref 

Correlação entre a idade 
e os domínios do 

Whoqol-bref 

Correlação entre o 
número de horas 
semanais de ativ. 
profissional e os 

domínios do Whoqol-bref 

r p r p 

Domínio 1 - Físico 0,103 0,436 0,078 0,552 

Domínio 2 - Psicológico 0,086 0,513 0,085 0,517 

Domínio 3 – Rel. Sociais 0,018 0,893 - 0,137 0,298 

Domínio 4 - Meio amb. - 0,032 0,811 0,060 0,647 

 

7. Considerações finais 

 O estudo aqui apresentado teve por objetivo verificar como os professores de 

graduação em diferentes áreas percebem sua qualidade de vida e se esta 

percepção tem relação com suas atividades laborais.  

 Foi observada alta pontuação em todos os dominios do whoqol-bref, 

indicando uma percepção positiva da qualidade de vida pelos docentes. Quando 

comparada esta percepção por gênero e pelo número de vínculos empregatícios 

destes professores, não houve diferença significativa. Também não foi observada 

correlação significativa entre a percepção de qualidade de vida com a idade e nem 

com o número de horas trabalhadas.  

  Alguns desses dados corroboram a literatura enquanto outros contrariam; o 

que traz a importância de se analisar tais dados com cautela, pois a amostra fora 

colhida em uma única instituição de ensino, particular e que tem por tradição 

remunerar os docentes com altos salários, muitas vezes acima da média da região. 

Sendo assim, o fator salarial pode estar influenciando alguns aspectos da realidade 

destes profissionais, mascarando pontos que poderiam ser vivenciados com menor 

intensidade de satisfação se não houvesse esta variável.  



 Foram convidados a participar da pesquisa 130 docentes, mas apenas 60 

fizeram parte da amostra, representando 46% do que se esperava. Este baixo índice 

ainda foi maior do que o observado por Garcia e Benevides-Pereira (2003), onde 

apenas um quarto dos professores aceitou participar do trabalho. Este baixo índice 

de aderência a pesquisa sobre qualidade de vida de docentes também pode estar 

relacionado ao fato de que as observações são feitas em suas próprias instituições 

de trabalho. No caso do curso de Psicologia, os professores tornaram-se 

participante de pesquisa de seus próprios alunos É possível, portanto que tenha 

havido alguma espécie de receio por parte dos profissionais em responder o 

instrumento, que por vezes aborda de forma mais ou menos direta questões 

provindas deste ambiente.  
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