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1. INTRODUÇÃO 

 
A docência é conhecida por diversos autores como uma profissão de sofrimento, 

sendo permeada por diversos fatores estressantes como: baixo salário, condições de 
trabalho, más relações interpessoais no trabalho, ruídos excessivos na sala de aula, 
vários postos de trabalho, administração escolar, etc. (GARCIA-VILLAMISAR & 
GUINJOAN, 2003; DELCOR E COLS., 2002; REINHOLD, 2003; LIPP, 2001; 
WITTER, 2003; LIPP, 2004; NUNES SOBRINHO, 2006; KYRIACOU, 2003). Para 
Lima (2005), o estresse é fortemente responsável pelo desequilíbrio do bem-estar 
psicológico do profissional docente. Além disto, a soma de tais eventos estressores 
resulta no baixo envolvimento da docência com o seu trabalho, fato esse que 
compromete a qualidade de ensino (REIS, ARAÚJO, CARVALHO, BARBALHO E 
SILVA, 2006).  

Segundo Jex e Beehr (1991), o estresse ocupacional possui certos tipos de 
reações que se classificam em três grupos distintos: reações psicológicas, referindo-se 
aos aspectos emocionais e subjetivos, e a insatisfação no trabalho; reações físicas que 
diz respeito a alguns sintomas como dor de cabeça, tontura, taquicardia, problemas 
estomacais, etc.; e as reações comportamentais que se distinguem por apresentar 
cansaço e irritabilidade excessiva.  

Nesta perspectiva, o apoio social percebido é visto como um recurso 
extremamente significante na diminuição do estresse e ampliação dos índices de 
qualidade de vida dos professores, pois boas relações interpessoais têm um presumível 
efeito na prevenção e diminuição da gravidade de perturbações orgânicas e psicológicas 
oriundas de situações aversivas (CHAMBO, 1997; DUNBAR, FORD, & HUNT, 1998; 
FUSTER, 1997; WILLS, 1997).  

Isto se dá devido ao fato de que a resposta frente a um estressor depende 
fortemente do quão vulnerável está o sujeito, e esta vulnerabilidade é amenizada na 
presença de recursos psicossociais (neste caso o apoio social) que auxilia o coping 
diante de situações de risco (MARGIS, PICON, COSNER & SILVEIRA, 2003). 

Dessa forma, de acordo com Fuster (1997), o apoio social se caracteriza como 
um processo (que envolve recepção e percepção) pelo qual os recursos da estrutura 
social (comunidade, redes sociais e relações íntimas) permitem satisfazer necessidades 
(materiais e/ou afetivas) em situações cotidianas e de crises.  

Chambo (1997) acrescenta que para o apoio social ser efetivo, o sujeito tem que 
perceber esta relação como sendo favorável ao próprio crescimento, ao bem-estar e à 
realização de suas próprias metas, demonstrando assim, o intermédio subjetivo desse 
conceito. Entre os numerosos fatores inerentes a esse processo perceptivo há a situação 



da relação entre quem oferece e quem recebe a experiência individual, as habilidade 
sociais, capacidade de empatia, níveis de intimidade, similaridade entre as duas partes, 
etc (DUNKEL-SCHETTER, 1984 citado por CHAMBO, 1997).   

Os estudos realizados demonstram que o apoio social percebido na sua função 
de satisfazer necessidades, aumentar a auto-estima e de influenciar o bem-estar físico e 
psicológico, também intervém positivamente na saúde mental diminuindo ou evitando 
as respostas neuroendócrinas crônicas causadas pela supressão imunológica devido ao 
estresse, acabando assim, por afetar positivamente a resistência à doenças (Cambo, 
1997; Cohen, Gotlieb & Underwood, 2000). 

Existe um entendimento entre os investigadores quanto à distinção de três tipos 
de apoio social: apoio emocional, informacional e instrumental. Chambo (1997) mostra 
que o apoio emocional é entendido por diversos autores, Caplan (1974), Cobb (1976), 
Schaefer et al. (1982), Kessler et al. (1985), como sendo um poderoso recurso contra as 
ameaças à auto-estima, sendo percebido como expressão de carinho, cuidado e 
preocupação. Suporte informacional refere-se ao ato de receber de outras pessoas 
noções indispensáveis para que o indivíduo possa guiar e orientar suas ações ou dar 
solução a um problema ou no momento de tomar uma decisão (HERRERO, 1994; 
BARRÓN et al., 1988). Apoio instrumental compreende a ajuda material ou prestação 
de serviços de uma maneira tangível e prática que outros (pessoas ou instituições) 
podem prover a alguém (RODRIGUEZ E COHEN, 1998; BARRÓN et al., 1988).  

Outro fator que interage com a percepção de apoio social esta relacionado com a 
fonte. Segundo autores como Chambo (1997), Dakof y Taylor (1990) as mesmas ações 
podem ser percebidas de formas diferentes se procedem de grupos diferentes (família, 
amigos e profissionais). Desta maneira, um conselho pode ser percebido como apoio se 
procede de um médico, podendo ser considerado como inútil se provém de um amigo 
ou de um parente.  

No entanto, autores como Fuster (1997), entendem que a maioria dos problemas 
que atingem as pessoas são de ordem pessoal, fazendo com que as pessoas mais 
próximas como parentes e amigos estejam mais acessíveis no oferecimento de apoio. 
Além do mais, para este autor, estas fontes de apoio não danificariam os sentimentos de 
competência e controle sobre suas vidas. Já que as relações com a família e amigos são 
mais baseadas na estima e na reciprocidade do que na autoridade.         

Dessa forma, o efeito da fonte dependerá de uma relação entre o tipo de 
problema e quem oferece o apoio. Neste sentido, Chambo (1997) entende que o apoio 
emocional e instrumental se valora mais nas relações íntimas (família e amigos) e o 
apoio informacional nas relações com profissionais e com sujeitos que tenham passado 
pelo mesmo problema.  

Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo entender quais os tipos de 
Apoio Social (Familiar, Amigos e Institucional) que mais interferem na saúde mental 
dos professores.     
 
2. MÉTODO 
 
2.1 Participantes 
 

A amostra foi composta por 517 professores de 57 escolas públicas e 
particulares da cidade de Campina Grande – PB. Destes verificou-se que a maior parte 
pertence ao sexo feminino (66,3%), é casada (54,9%), e possui remuneração de um a 
três salários mínimos (50,5%). No tocante a idade observou-se uma variação entre 16 e 
65 anos (M=36,52; DP = 10,46). 



 
2.2 Instrumentos 
 

Para coleta de dados foram utilizados três instrumentos. Para mensurar os níveis 
de Apoio Social, foi utilizada uma adaptação do questionário de Apoio Social Percebido 
de Gracia, Herrero e Musito (2002). Com a finalidade de investigara saúde mental dos 
professores utilizou-se do Questionário de Saúde Geral (QSG-12), elaborado por 
Goldberg. Utilizou-se ainda de um questionário de informações complementares com o 
objetivo categorizar a amostra quanto as suas características sócio-demográficas.    

 
2.2.1 Questionário de Apoio Social 

 
O questionário se propõe a mensurar em que medida o sujeito encontra 

satisfação e apoio em seus relacionamentos interpessoais e em algumas organizações, 
tais como centros de auto-apoio, centros de saúde mental, centros para drogados, etc. É 
composto por 18 questões referentes à apoio familiar, apoio de amigos, apoio 
institucional e déficit em apoio social percebido, e aparecem sob o formato de resposta 
do tipo Likert com 6 alternativas, variando de discordo totalmente (1) a concordo 
totalmente (6). A adaptação foi feita por Silva, Damásio e Melo (2007, manuscrito não-
publicado) obedecendo aos seguintes critérios: 1. Tradução do instrumento – processo 
no qual se busca diversos tipos de equivalência em relação ao original, tais como: 
semântica, técnica, de critério, de conteúdo e conceitual. 2. Retrotradução – 
procedimento realizado por um profissional bilíngüe, com experiência em ambas as 
culturas, no qual o instrumento é traduzido novamente para o idioma original. Após a 
realização dos processos descritos há a comparação do instrumento original e o 
retrotraduzido para a verificação de equivalências.   

 
2.2.2 Questionário de Saúde Geral (QSG-12) 
 

O instrumento é uma versão reduzida e validada por Pasqualis e cols. (1994), do 
Questionário de Saúde Geral elaborado por Goldberg em 1972, que possui a finalidade 
de identificar transtornos psíquicos menores de caráter não patológico. A abreviação 
utilizada no estudo é composta por 12 itens que aparecem sob o formato de resposta do 
tipo Likert variando de 1 (Absolutamente, não) a 4 (Muito mais que de costume). A 
redução da quantidade de itens não afetou o grau de confiabilidade do instrumento, 
sendo o mesmo bastante consistente e recomendado para medir transtornos psíquicos 
menores (de caráter não psicótico) em estudos ocupacionais e epidemiológicos 
(BORGES & ARGOLO, 2002). 

 
 
2.3 Procedimentos de coleta de dados 
 

A coleta de dados ocorreu entre os meses de setembro de 2007 a março de 2008. 
Por se tratar de escolas, houve inicialmente um primeiro contato com os diretores das 
instituições para que os mesmos autorizassem a participação dos professores na 
pesquisa. No segundo momento foram entregue diretamente aos professores os 
questionários juntamente com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A estes, 
era pedido que respondessem de imediato. Em seguida o instrumento era devolvido 
somente aos pesquisadores de forma a garantir o sigilo e o anonimato dos dados 
recolhidos.  



 
2.4 Procedimento de análise dos dados 
  

Os resultados foram analisados por meio do programa SPSS para Windows. 
Utilizou-se de medidas descritivas para verificar os níveis de Apoio Social Percebido e 
de saúde mental, da correlação de Pearson e regressão linear, buscando averiguar a 
existência de correlações entre as variáveis. 

A análise da fatorabilidade da escalas foi verificada por meio do Teste de 
Esfericidade de Bartlett, que possui a finalidade de testar a conveniência do modelo 
fatorial e as hipóteses nulas, e do Kaiser-Meyer-Olkin – KMO que averigua a adequação 
da amostra e indica se a escala poderá ser submetida a análise fatorial. Os índices 
obtidos para os questionários de Apoio Social Percebido e Saúde Geral no tocante ao 
Teste de Esfericidade de Bartlett foram, respectivamente, x2 = 4690,884 e x2 = 
1531,942. Para o KMO obteve-se o índice de 0,919 no Apoio Social Percebido e 0,858 
no Questionário de Saúde Geral. Dessa forma, para a verificação da estrutura fatorial 
dos dois instrumentos utilizou-se do método de componentes (eigenvalue > 1) e da 
rotação varimax, aceitando itens com cargas fatoriais superior a 0,30. 

A avaliação da consistência interna dos instrumentos foi realizada por meio do 
cálculo do Alpha de Cronbach. Foi verificada a consistência interna para os 4 fatores do 
questionário de Apoio Social Percebido (Apoio Familiar α = 0,84, Amigos α = 0,83, 
Institucional α = 0,81 e Déficit de Apoio α = 0,83) e  para a Escala de Saúde Geral 
(QSG-12), que apresentou solução unifatorial  (Saúde Mental α = 0,81), apresentando 
bons índices psicométricos. 
 
2.5 Resultados e Discussões 
 
2.5.1 Avaliação do Apoio Social Percebido e da Saúde Mental 

 
Com o objetivo de avaliar o Apoio Social Percebido e a Saúde Mental da 

amostra estudada, inicialmente, são fornecidos e discutidos alguns dados estatísticos 
descritivos. Observa-se na tabela 1 que todos os fatores do questionário de Apoio Social 
Percebido (exceto o fator Déficit de Apoio que quanto menor, melhor a percepção de 
apoio social) apresentam uma média acima do ponto médio da escala. Dessa forma, os 
dados permitem-nos inferir que os professores participantes do estudo possuem bons 
níveis de Apoio Social Percebido. 

 
Tabela 1 

 Estatísticas descritivas do Questionário de Apoio Social Percebido 
 Déficit de Apoio Apoio dos Amigos Apoio Familiar Apoio Institucional 

Média 18,72 22,30 19,76 16,79 
Mínimo 8 5 4 4 
Máximo 40 30 24 24 

Valor máximo da 
escala 

48 30 24 24 

Ponto médio da 
escala 

28 17,5 14 14 

 
Constatou-se, ainda, que apenas 9,1% dos professores da amostra apresentaram 

altos índices de déficit de apoio social. Em contraposição, no tocante ao apoio de 
amigos, 86,4% obtiveram pontuação acima da média da escala, enquanto que no apoio 
familiar houve uma porcentagem de 92,1% e no apoio institucional de 72,9%.  



No que diz respeito ao instrumento de Saúde Geral verificou-se através da 
análise descritiva que amostra de professores apresentou-se bons níveis de saúde mental 
na medida em que a média dos participantes foi relativamente superior ao ponto médio 
da escala (ver tabela 2). Dessa forma, a análise nos permite inferir que os docentes 
apresentam índices positivos de saúde mental. Do total da amostra, 4,7% apresentou um 
baixo escore na escala de saúde geral, atestando pequenos níveis de transtornos 
psicológicos menores.  

 
Tabela 2 

Estatísticas descritivas do Questionário de Saúde Geral – QSG 12 

Questionário de Saúde Geral 
(N=517) 

Fator I 

Saúde Mental 

Média 39,3 

Desvio-Padrão 6,2 

Mínimo obtido 17 
Máximo obtido 48 

Valor máximo possível 48 

Ponto médio da escala 30 
  

No que concerne a correlação entre as escalas dos dois questionários, observa-se 
relações bastante significativas entre o Apoio Social Percebido e a Saúde Mental, fato 
esse que pode explicar o baixo índice de transtornos psíquicos menores (de caráter não 
psicótico) encontrado entre os participantes da pesquisa (ver Tabela 3). Dessa forma, 
percebe-se que os dados da pesquisa corroboram com os primeiros estudos de Apoio 
Social, como os de Émile Durkheim, sobre a integração social e o suicídio que 
confirmaram a hipótese de que de alguma maneira, as relações sociais serviam de 
subsídio para a saúde mental das pessoas.  

Os estudos de Apoio Social (COHEN & MCKAY, 1984) têm evidenciado a 
relação positiva com a saúde, pois evidenciam a interferência nos níveis de estresse, 
atuando de forma a aumentar a auto-estima e influenciar o bem-estar físico e 
psicológico, possibilitando a sensação de controle sobre eventos da vida pessoal, social, 
econômica e política (CASSEL, 1974). 

Tabela 3 
Correlação de Pearson entre o Questionário de Apoio Social Percebido e QSG-12 

Questionário de Apoio Social 
Percebido 

Questionário de Saúde Geral – QSG-12 

Fator I – Saúde Mental 
Déficit de Apoio Social -0,27** 

Apoio Social dos Amigos 0,20** 
Apoio Social Familiar 0,28** 

Apoio Institucional 0,20** 
** Correlação significante à nível p<0,01 
 
Nesta perspectiva estudos de J. Cassel, S. Cobb e G. Caplan demonstraram como 

as relações interpessoais são capazes de amenizar os efeitos negativos dos agentes 
estressores sobre o bem-estar psicológico, contribuindo para a diminuição de 
enfermidades físicas. Em outras palavras, o apoio social seria um recurso capaz de 
ampliar os níveis de saúde dos indivíduos.  



Diante de tais correlações realizou-se uma análise de regressão linear múltipla 
(método stepwise) com a finalidade de compreender quais eram as variáveis que 
poderiam ser consideradas como preditoras do bem-estar psicológico entre os 
professores investigados. Como variáveis antecedentes foram consideradas os quatro 
fatores da escala de Apoio Social Percebido, entretanto, apenas duas variáveis 
mostraram ser preditoras da saúde mental [F (2/511) = 26,21, p < 0,001] (ver tabela 4). 

 
Tabela 4 

Regressão linear múltipla para a saúde mental 
Variáveis do 

modelo 
B 

Erro padrão 
de coeficiente 

β T 
Significância 

estatística 
Apoio Social 

Familiar 
0,22 ,068 0,18 3,27 0,001 

Déficit de 
Apoio Social 

-0,12 ,045 -0,15 -2,78 0,006 

R = 0,30; R2 = 0,90; R2
ajustado = 0,90 

 
 O modelo apresentado na Tabela 4 explica 9 % da variância total da saúde 
mental, sendo que, das duas variáveis, o apoio social familiar mostrou o relacionamento 
mais forte com a saúde mental obtendo um coeficiente de β = 0,18, seguido do déficit 
de apoio social (β = -0,15), que atua explicando de forma negativa.  
 Dessa forma, Procidano e Heller (1983, citado por BAPTISTA, BAPTISTA, & 
DIAS, 2000) possuem estudos acerca do suporte familiar, que ratificam as relações 
encontradas por meio da regressão linear múltipla. Os autores apontam correlações 
negativas entre o suporte familiar e transtornos mentais leves a exemplo da depressão. 
Assim, percebe-se o quanto a o apoio familiar é importante na saúde mental dos 
sujeitos. 
 Por outro lado, com a finalidade de compreender a correlação existente entre o 
déficit de apoio social percebido com a saúde mental, destaca-se as contribuições de 
Lovisi, Milanil, Caetano, Abelha e Morgado (1996). Os autores atentam que o suporte 
social possui a finalidade de apaziguar os eventos estressantes do dia-a-dia, e que a 
ausência de suporte social deixaria os sujeitos mais vulneráveis ao desenvolvimento de 
transtornos psicológicos/psiquiátricos quando submetidos a eventos estressantes.  

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Através da análise do banco de dados, pôde-se perceber que tanto o apoio social 
percebido como o bem-estar psicológico dos professores apresentaram-se de maneira 
bastante positiva, apesar do elevado número de eventos estressores existentes na 
profissão docente. Acredita-se que o apoio social percebido atua como um recurso 
psicossocial capaz de amenizar o impacto de um evento estressor, contribuindo assim, 
de maneira positiva com a saúde mental.  
 Como foi demonstrado na tabela das correlações entre as escalas, o apoio social 
percebido, principalmente oriundo do contexto familiar, é um fator fortemente 
significativo no aumento dos índices do bem-estar psicológico dos professores.  
 Os resultados da pesquisa permitiram verificar em que medida o apoio social 
percebido está relacionado com o bem-estar psicológico dos professores. Averiguo-se 
que o apoio social familiar apresenta um maior peso para explicar os índices de saúde 
mental no modelo proposto por meio da regressão múltipla. 
 Diante disto, a presente investigação salienta a necessidade de manter bons 
vínculos interpessoais, tanto fora quanto dentro da instituição escolar. A partir dos 



resultados obtidos, podem-se pensar várias estratégias de ação que busquem 
incrementar os índices de bem-estar psicológico, através da ampliação do apoio social 
que, como visto, é um recurso psicossocial importantíssimo para a manutenção da saúde 
mental dos professores. 
 Espera-se que as limitações deste estudo sejam um fator instigante para que 
novas pesquisas sejam desenvolvidas e o conhecimento científico seja expandido. 
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