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RESUMO 

 

 

Esta dissertação tem por objetivo geral analisar as relações entre percepção de 
sucesso na carreira, bem-estar no trabalho e desempenho de professores de ensino 
a distância (EaD). Para tanto, realizamos uma pesquisa por meio de um questionário 
de autopreenchimento para a coleta de dados com 128 professores da EaD de uma 
instituição superior particular situada no estado do Rio de Janeiro. Para a discussão 
e busca dos resultados das análises dos dados foi utilizado o software estatístico 
SPSS – Statistical Package for the Social Science, versão 18.0 para Windows. 
Foram calculadas médias; desvios padrão; índices de correlação (r de Pearson); e 
diferenças entre médias (t de student). Os resultados indicam, por meio das 
respostas aos instrumentos aplicados, que os professores de EaD tiveram sucesso 
na carreira docente tão proporcional às demais variáveis e que é possível constatar 
que os professores de EaD pesquisados apresentam níveis elevados de bem-estar 
no trabalho em suas dimensões (satisfação no trabalho, envolvimento no trabalho e 
comprometimento organizacional afetivo) pois, estão satisfeitos em seus trabalhos e 
muito comprometidos afetivamente com a instituição de ensino e por fim, confirmam 
a tendência na ocorrência de níveis consideráveis de desempenho. Portanto, 
conclui-se que em relação à percepção de sucesso na carreira, ao bem estar no 
trabalho, e ao desempenho, os professores estudados estão satisfeitos com sua 
atuação profissional da educação a distância, sendo que as dimensões de bem-
estar são as preferidas dos pesquisadores, pois apresentam variáveis positivas e 
significativas sobre os demais constructos desta pesquisa. 

 

 

Palavras-chave: sucesso na carreira, bem-estar no trabalho, desempenho.  
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ABSTRACT 

 

This thesis aims at analyzing the relationship between perception of career success, 

wellbeing at work and performance of teachers distance learning (DL). To this end, 

we conducted a survey using a self-report questionnaire to collect data with 128 

teachers EaD a private higher institution located in the state of Rio de Janeiro. For a 

discussion of the results of the search and analysis of the data was used SPSS - 

Statistical Package for the Social Sciences, version 18.0 for Windows. We calculated 

averages, standard deviations, correlation coefficients (Pearson's r) and differences 

between means (Student t). The results indicate, through the responses to the 

instruments used, the teachers were successful in distance education teaching 

career as proportional to the other variables and it can be seen that teachers DL 

surveyed have high levels of well-being at work in their dimensions (job satisfaction, 

job involvement and affective organizational commitment) because they are satisfied 

in their jobs and very emotionally committed to the educational institution and finally, 

confirms the trend in the occurrence of significant levels of performance. Therefore, it 

is concluded that in relation to the perception of career success, well-being at work, 

and performance, the teachers studied are satisfied with their professional distance 

education, and the dimensions of wellness are preferred researchers because 

variables have positive and significant over other constructs of this research. 

 

Keywords: career success, well-being at work, performance. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em face das mudanças significativas no que concernem às práticas culturais, 

politicas e econômicas que se iniciaram por volta das três décadas finais do século 

XX, encontram-se implicadas à constituição de modos mais flexíveis de adquirir 

conhecimento com o uso do capital intelectual (HARVEY, 1998). O indivíduo passou 

a almejar mais sucesso na carreira, bem-estar no trabalho e ter um bom 

desempenho em suas atividades. Na era do conhecimento e num ambiente 

profissional instável, levar em consideração como o indivíduo interpreta sua própria 

carreira passa a ser tão relevante quanto às possibilidades apresentadas para o 

crescimento na carreira de forma objetiva dentro e fora da organização. (ARTHUR,  

INKSON, e PRINGLE, 1999)  

As autoras Siqueira e Padovan (2008) constataram, por meio de evidências 

empíricas, que as dimensões de bem-estar podem representar tanto os vínculos 

positivos com o trabalho (satisfação e envolvimento) quanto com a organização 

(comprometimento organizacional), dessa forma passaram a estruturar um modelo 

teórico tridimensional, reunindo as três dimensões: satisfação no trabalho, 

envolvimento com o trabalho e comprometimento organizacional afetivo. Estudos 

realizados no Brasil e no exterior utilizam o modelo teórico estruturado proposto 

pelas autoras.  

Outro contexto importante quanto às mudanças nas últimas décadas é a 

inserção da área da educação como, por exemplo: a criação, a implantação e o 

aperfeiçoamento de uma nova geração de sistemas de EaD que começou a abrir 

possibilidades de promover conhecimentos por meio de  oportunidades educacionais 

para grande contingente populacional, não mais tão somente de acordo com 

critérios quantitativos, mas, principalmente, com base em noções de qualidade, 

flexibilidade, liberdade e crítica (JUDGE; HURST, 2007). 

As características e funcionalidades das tecnologias integradas aos 

ambientes virtuais são experiências e fontes de aprendizagem, pois trazem 

contribuições para a autoaprendizagem no sentido da busca de orientação individual 

(autodidatismo), do atendimento de necessidades individuais, de diferentes ritmos 

de trabalho e preferências de aprendizagem. (VALENTE, 2007). O desempenho do 
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professor é essencial para a construção dos saberes e um facilitador das 

potencialidades humanas. É ele quem insere o indivíduo no universo intelectual e é 

capaz de despertar a ânsia pelo conhecimento e pelo aprimoramento do indivíduo 

(COLL; COLOMINA, 1996; DEL PRETTE et. al., 1998). Os melhores professores de 

EaD têm facilidade, empatia e capacidade para entender o perfil de seus alunos. É 

preciso motivar, incentivar e orientar os alunos para que se envolvam ativamente no 

processo de aprendizado, pois, para muitos alunos, tal envolvimento não é intuitivo. 

(MOORE; KEARSLEY, 2007)  

Para atender aos objetivos deste trabalho, esta pesquisa visa a analisar as 

relações entre percepção de sucesso na carreira, bem-estar no trabalho e 

desempenho de professores de ensino a distância (EaD). Para atender aos objetivos 

geral e específicos, este trabalho está dividido em quatro etapas: a primeira etapa 

apresentará a revisão da literatura em que estão citados os principais autores e suas 

pesquisas sobre sucesso na carreira, bem-estar no trabalho e desempenho, 

publicadas nos últimos anos , nos periódicos nacionais e internacionais, de 2007 a 

2011, objetivando avaliar o quanto as variáveis estudadas estão sendo pesquisadas 

atualmente; a segunda etapa abordará os objetivos que conduziram a pesquisa de 

campo, da qual participaram 128 professores de EaD de uma universidade particular 

situada no Rio de Janeiro; a terceira etapa traz os métodos e a aplicação do 

questionário autoaplicável em formato eletrônico para obtenção das respostas, 

utilizando-se para a execução dessa pesquisa em busca dos resultados o uso do 

SPSS, e quarta e última etapa apresentam-se os resultados e a discussão dos 

resultados das pesquisas, por fim a conclusão e um possível direcionamento para 

novos estudos.  
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1 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Com o objetivo de apresentar uma revisão de literatura acerca dos resultados 

obtidos com os temas percepção de sucesso na carreira, bem-estar no trabalho e 

desempenho, primeiramente realizou-se o levantamento dos trabalhos seminais 

sobre os assuntos abordados. Na sequência, foi feita pesquisa em fontes 

bibliográficas entre 2007 e 2011, para avaliar o quanto esses temas estão sendo 

estudados. Como suporte utilizou-se os trabalhos sobre percepção de sucesso na 

carreira de Gattiker e Larwood (1986); os estudos sobre carreira de Costa (2011). 

Para endossar a pesquisa sobre bem-estar no trabalho foram utilizadas as 

proposições de Locke (1976); de Lodahl e Kejner (1965); de Mowday, Steers e 

Porter (1979). Também serviram de base para esta pesquisa os estudos sobre o 

bem-estar no trabalho de Siqueira e Padovam (2008). Sobre desempenho, foram 

utilizados os estudos de Dutra (2001) e Bergamini e Beraldo (1988). 

Este levantamento foi realizado em periódicos internacionais e nacionais, na 

base de dados do Portal de Periódicos da CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), de 2007 a 2011 e que fazem parte 

do Sistema Qualis (sistema de avaliação de periódicos mantido pela CAPES). O 

critério de pesquisa na seleção dos periódicos  deu-se pela publicação de relatos de 

pesquisa dos conceitos estudados no campo de conhecimento da administração e 

da psicologia organizacional, demonstrados no Quadro 01, a seguir: 
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Quadro 01 - Publicação de artigos acerca de percepção de sucesso na carreira, 

bem-estar no trabalho e desempenho em periódicos internacionais e nacionais da 

CAPES (2007 – 2011) 

Periódicos 
ISSN       ESTRATO 

Internacionais: 

 

 

 

 

  

Journal of Personality and Psychology 0022-3514 A1 

Career Development International 1362-0436 A2 

International Journal off Manpower 
 
 
 
 
 
 

0143-7720 A2 

Academy of Management Journal 0001-4273 A1  

Journal of Organizational Behavior 0160-8061 A1 

Nacionais:   

Psicologia: Teoria e Pesquisa 0102-3772 B4 

Psicologia: Teoria e Prática 1980-6906 B2 

Educação e Pesquisa – USP impresso 1517-9702 B1 

Revista de Administração Contemporânea 1415-6555 B1 

RAE – Eletrônica 1676-5648 B1 

Revista Brasileira de Orientação Profissional  1679-3390 B2 

______________________________________
________ 

________________
__ 

__________
__________
_____ 

  

Teses e Dissertações: TOTAL = 28         

                         
14 

   

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Esta revisão buscou apresentar alguns pontos importantes para o constructo 

de sucesso na carreira, de bem-estar no trabalho e desempenho e, com isso, 

compreender os aspectos que engendram e/ou alteram a relação de tais 

constructos. O critério de escolha dos periódicos foi a avaliação Qualis desenvolvida 

pela CAPES. O Qualis afere a qualidade dos artigos e de outros tipos de produção, 

a partir da análise da qualidade dos veículos de divulgação, ou seja, periódicos 

científicos, e o resultado da avaliação são expressos pela categorização dos artigos. 

Os artigos escolhidos foram os que receberam Qualis A1, A2, B1, B2 e B4, no 

período de 2007 a 2011.  

Foram investigadas literaturas nacionais e estrangeiras, com ênfase nas 

pesquisas, no Brasil, que envolvem sucesso na carreira, bem-estar no trabalho e 

desempenho, especialmente produção científica dos Programas de Pós-Graduação 
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dos institutos de Psicologia da PUC-RS, UNB, UFU e UMESP, que garantiram o 

respaldo teórico à elaboração deste estudo.  

Na sequência, apresenta-se a revisão sobre sucesso na carreira, um dos três 

temas abordados neste trabalho. Posteriormente, apresentam-se tabelas com os 

desdobramentos das informações, nas seções que tratam particularmente do bem-

estar no trabalho e desempenho. 

 

1.1 Carreira 

Carreira não é um conceito de fácil definição, pois depende do contexto de 

aplicação da palavra Segundo o dicionário Houaiss (2001): carreira é um caminho 

para seguir ou uma profissão. Este é significado que iremos verificar nessa seção 

sobre carreira profissional e docência em EaD, desde o seu inicio até o momento, 

diante dos seus autores principais.  

A carreira é uma questão muito importante para o futuro, 
porque as rápidas mudanças no trabalho e nas organizações 
enfatizam atividades que exigem mais flexibilidade, permeadas 
por redes mais complexas de relações. O autor salienta que a 
globalização e as novas tecnologias reduzem os limites das 
organizações, dos empregos e dos papéis exercidos pelos 
profissionais, gerando aumento nos níveis de ansiedade, 
(SCHEIN APUD TOLFO,1995). 

 

O termo “carreira” pode adquirir significados diversos em vários âmbitos: da 

mobilidade ocupacional, da estabilidade profissional ou de uma vida profissional bem 

estruturada. Pode-se incluir também a ideia de progresso constante, denotando uma 

concepção de um percurso sistematizado, com características espaciais e 

temporais, percurso esse a ser percorrido por um indivíduo. (DUTRA, 1996). Ainda 

segundo o autor, as discussões sobre carreira assumem atualmente dois rumos: um 

deles foca o papel da pessoa e o outro, o da organização. Na perspectiva das 

pessoas, destaca-se a responsabilidade pela gestão do próprio desenvolvimento e 

competitividade profissional.  

Segundo Tolfo e Piccinini (2002), carreira encontra-se no campo de atuação 

dos psicólogos organizacionais, porém existe uma heterogeneidade nesse campo, 

sendo que de um lado estão as organizações que articulam a trajetória dos 
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profissionais às estratégias da empresa e no outro, estão as organizações em que 

predominam as escolhas subjetivas das pessoas. Porém Castels (2010) afirma que 

as mudanças econômicas e a utilização da tecnologia em larga escala fizeram com 

que o mercado de trabalho passasse por uma expressiva mudança nas últimas 

décadas. A automação industrial, a utilização do computador em larga escala na 

prestação de serviços e em outros segmentos fizeram com que novas profissões 

surgissem e, em contrapartida, várias se extinguissem.  

 
A difusão da tecnologia da informação na economia não causa 
desemprego de forma direta. Pelo contrário, dadas às condições 
institucionais e organizacionais certas, parece que, a longo prazo, 
gera mais empregos. [...]. Todavia, o processo de transição histórica 
para uma sociedade informacional e uma economia global é 
caracterizado pela deterioração das condições de trabalho e de vida 
para uma quantidade significativa de trabalhadores. [...]. Como já foi 
dito, essas tendências não se originam da lógica estrutural do 
paradigma informacional, mas é o resultado da reestruturação atual 
das relações capital-trabalho, com a ajuda das poderosas 
ferramentas oferecidas pelas novas tecnologias de informação e 
facilitadas por uma nova forma organizacional, a empresa em rede 
(CASTELS, 2010, p. 345). 

 
Esse texto de Castels (2010) traduz algumas das mudanças ocorridas no 

mercado de trabalho nas últimas décadas e o quão determinante a tecnologia e a 

informática foram para quebrar paradigmas. Nesse sentido, constata-se que a 

concepção de carreira como algo estável e permanente deixou de existir. Ainda 

segundo o autor, a carreira consolidada em uma única empresa, configurada pelo 

trabalho de décadas na mesma função ou com promoções por mérito, deixou de ser 

uma realidade para milhares de trabalhadores em todo o mundo. Até mesmo a 

mudança de área profissional passou a ser comum. 

 
Transições profissionais podem ser movidas tanto por decisão 
pessoal do trabalhador de buscar novos desafios quanto por outras 
situações que impõem a necessidade de adaptação a novas 
realidades, como a perda de um emprego ou uma proposta de 
mudança de trabalho, por exemplo. De qualquer forma, as 
transformações sociais que proporcionam maior mobilidade entre as 
carreiras também tornam mais frequente esse tipo de transição 
(VELOSO, 2009 p. 86).  
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A noção de carreira é uma idéia historicamente recente, aparecendo no 

decorrer do século XIX, assim como suas derivadas: carreirismo e carreirista, 

surgida no século XX (CHANLAT 1995 p.68). Segundo o Dicionário, carreira tem 

múltiplos significados e estes não estão relacionados à área administrativa, ao 

contrário, foram tomados por ela para explicar as inúmeras variações intrínsecas a 

esse conceito. O Dicionário Aurélio (1999) conceitua carreira como caminho, 

estrada, rastro, trilha, linha, modo de vida, profissão, dentre outros.  

 
No mundo moderno, no contexto do trabalho, essa palavra manteve 
o significado: o caminho que as pessoas seguem por toda a vida 
profissional. Mas hoje pouca gente ainda acredita nisso: que é 
possível pegar um único rumo, um caminho na vida profissional, uma 
carreira, e dela não mais se afastar, tudo calculado, certo e imutável 
(TREVISAN, 2005 p. 09). 

 
Na perspectiva da Gestão de Recursos Humanos, carreira tem um conceito 

mais amplo e envolve a trajetória percorrida pelo funcionário no decorrer de suas 

escolhas e profissões. Lacombe (2005) explica a respeito: Carreira é uma série de 

posições exercidas por uma pessoa ao longo de sua vida profissional. Com uma boa 

avaliação de pessoal e um bom plano sucessório, é possível programar a carreira de 

cada pessoa para exercer funções para as quais demonstre aptidões (LACOMBE, 

2005 p. 62). 

A seguir, apresentam-se alguns resultados empíricos dos trabalhos 

produzidos sobre carreira, de 2007 a 2011, coletados na base de dados da CAPES:  
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Quadro 02 - Estudos sobre carreira  

AUTOR, DATA, 
UNIVERSIDADE 

TÍTULO 
PARTICIPANTES, 
SEGMENTO DE 

ATUAÇÃO E REGIÃO 

MACHADO, Jorge 
Miguel da Mata 
Almeida (2009). 

Universidade de Lisboa 

Critérios de sucesso de 
carreira e competências 
críticas de 
desenvolvimento e gestão 
de carreira em estudantes 
do curso de MBA. 

53 estudantes do curso 
MBA.  

Lisboa – Portugal. 

MENDONÇA Diego S. 
(2010) – UFRGS 

Gestão de carreiras: um 
estudo de caso nas 
agências de varejo de um 
banco público. 

83 funcionários de cinco 
agências localizadas na 
cidade de Rio Grande -
RS. 

MORAES, Maina B. 
(2011) - UFRGS. 

A percepção de estudantes 
de administração de 
empresas acerca dos 
modelos de carreira. 

12 estudantes de 
Administração de 
Empresas de uma 
Universidade Federal. 

Fonte: Elaborado pelo autor - base de dados da CAPES 

 

Machado (2009) analisou os critérios de sucesso de carreira e competências 

críticas de desenvolvimento e gestão de carreira em estudantes. O objetivo do 

estudo foi identificar e avaliar os critérios de sucesso de carreira referidos por um 

grupo de estudantes em regime de part-time do curso de Master of Business 

Administration (MBA). Participaram do estudo 53 estudantes do curso MBA. Os 

resultados revelaram que as competências mais críticas para o desenvolvimento e 

gestão da carreira são a liderança e decisão, a cópia e ajustamento, o 

empreendedorismo e desempenho. Algumas limitações da pesquisa foram 

identificadas em virtude dos resultados não poderem ser generalizados para outras 

amostras e para o universo em questão. 

Mendonça (2010) estudou a gestão de carreiras referente a um estudo de 

caso nas agências de varejo de um banco público. Esse estudo de caso teve como 

objetivo geral analisar as percepções de 83 funcionários de um banco público em 

relação à gestão de carreiras nas agências de varejo. O resultado mostrou que a 

carreira na instituição cumpre diversos fins, tais como desenvolvimento de 
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funcionários, motivação para o desempenho e controle político do quadro de 

pessoal. Constataram-se diferenças nas percepções dos funcionários que 

conseguiram ascender profissionalmente daqueles que ainda não foram promovidos. 

De um modo geral, quanto mais valorizada a posição ocupada pelo indivíduo, maior 

o seu comprometimento em cumprir os requisitos percebidos como importantes para 

a ascensão profissional dentro da empresa. Por outro lado, os funcionários 

ocupantes de posições mais baixas mostraram-se menos satisfeitos com sua 

carreira, menos adaptados a seu papel organizacional e manifestaram intenção de 

deixar a empresa. 

Moraes (2011) estudou a percepção de 12 estudantes de Administração de 

Empresas acerca dos modelos de carreira. O objetivo desse estudo foi analisar suas 

percepções sobre as características dos novos modelos de carreiras. Além de suas 

percepções sobre esses modelos, o estudo também buscou aferir quais as 

diferenças das decisões tomadas no início e no final da carreira, por meio da técnica 

de análise de conteúdo. Os resultados mostraram que parte dos estudantes indica 

que as atuais opções de carreira não correspondem às suas aspirações, 

demonstrando que as formas de construção desse tipo de carreira podem sofrer 

restrições. 

A seguir, aborda-se a importância da carreira profissional quanto às 

estratégias profissionais num contexto de empregabilidade, bem como suas 

tendências, sob o ponto de vista dos principais autores. 

 

1.1.1 Carreira Profissional 

Na perspectiva da empregabilidade, o profissional sabe que o tempo na 

organização e a sua trajetória estão diretamente relacionados à sua capacidade de 

colocar o saber-fazer, saber-agir e saber-ser a serviço das estratégias da 

organização (RUAS, 1999). As carreiras organizacionais concebidas para considerar 

um único cenário de emprego ainda influenciam a visão dos trabalhadores sobre 

crescimento profissional. (ARTHUR e ROUSSEAU, 1996). 

A evolução das abordagens conceituais sobre carreira aponta a tendência de 

surgimento de carreiras sem fronteiras, consideradas carreiras que transcendem as 

fronteiras organizacionais, que sugerem a diminuição da dependência entre a 
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carreira dos trabalhadores e as empresas. (ARTHUR e ROUSSEAU, 1996; 

ARTHUR, INKSON, e PRINGLE, 1999) 

Hall (2002) apresenta quatro significados distintos ao termo carreira:  

 Carreira como mobilidade vertical, independente da área, profissão ou 

organização; 

 Carreira como profissão, tais como: médico, advogado, professor; etc. 

 Carreira como sequência de empregos durante a vida, que parte do 

princípio que todos os trabalhadores têm carreira, independente da direção 

e; 

 Carreira como sequência de experiências relacionadas à carreira somente 

como mobilidade vertical ou profissão seja restrito demais, admiti-la como 

história de vida também é muito amplo.  

A evolução dos modelos de gestão de pessoas nas organizações revela a 

tendência de adoção de mecanismos articulados por competências (Fischer, 2002), 

que englobam processos e práticas de gestão de carreira, formando o conjunto 

analítico que se intitula de intenção deliberada de gerenciar carreira.  

A seguir, aborda-se a carreira docente e se verifica suas partes significativas 

em conjunto com seus autores principais. 

 

1.1.2 Carreira Docente 

A escolha de ser docente muitas vezes vem de um processo que reflete uma 

escolha jovem e cercada de incertezas quanto ao futuro, Prado (2007), Benites e 

Souza Neto (2005). Ainda segundo os autores, essa escolha pode gerar confusões e 

inseguranças frente a uma decisão que pode ou não ser acertada e/ou concretizada.  

A carreira docente contém desafios, dilemas e conquistas que influenciam o 

modo como o professor atua no ambiente de trabalho, na busca da realização 

pessoal e profissional. Ao longo da carreira, a maneira de atuação desse profissional 

vai sofrendo alterações, configurando momentos específicos num processo evolutivo 

marcado por diferenças de atitude, de sentimentos e de envolvimento na prática 

educativa, resultado da maneira como ele se relaciona com os seus pares, com os 
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alunos, com o sistema educativo em si e como ele desempenha sua prática 

pedagógica. (GONÇALVES, 1990; GONÇALVES e SIMÕES, 1991) 

A pesquisa sobre a vida profissional e a carreira dos professores revela 

pressupostos teóricos e metodológicos muito diversos, tal como se torna evidente na 

sistematização que deles faz Nóvoa (1992). É um processo de formação continuada, 

de desenvolvimento pessoal e profissional, que abrange as características pessoais, 

as crenças, história de vida, o contexto do exercício docente, e não apenas os 

conhecimentos e competências que o mesmo constrói na formação. (HARGREAVES 

e FULLAN, 1992) 

Considerando que “o comportamento profissional dos professores, e o seu 

desenvolvimento, só pode ser convenientemente compreendido quando situado no 

contexto mais lato de uma carreira e de uma história de vida pessoal” 

(KELCHTERMANS e VANDENBERGHE, 1994 p. 45), pode-se afirmar que cada 

docente se torna o professor resultado de um processo de interação entre as facetas 

de seu desenvolvimento pessoal e profissional, tendo por base sua personalidade, 

por meio de transições de vida (GLICKMAN, 1985). Na escola, obtêm-se as 

características específicas da profissão sobre os contextos históricos e 

organizacionais e as culturas em que os professores desenvolvem o seu trabalho, 

bem como as respectivas fases de desenvolvimento cognitivo e emocional (DAY, 

1999; HARGREAVES, 1998). 

A transição do papel de estudante para o papel de professor quando do 

ingresso na carreira, a mudança de conceitos acadêmicos para aplicabilidade 

prática, de rotinas em grupo para a sustentação e posicionamento individual, 

suscitam determinados questionamentos. Pesquisas nesse sentido têm procurado 

estabelecer relação entre a formação inicial e a inserção no mercado de trabalho. Os 

investigadores têm observado que, ao ingressar na profissão, o docente muitas 

vezes não se sente preparado para assumir responsabilidades profissionais cada 

vez mais intrincadas (SILVA 1997; BENITES 2007; SOUZA NETO 2005; MARTÍNEZ 

2000). 

Segundo Day (1999) é necessário que haja um processo de compatibilização 

entre o desenvolvimento do professor e o desenvolvimento organizacional da escola.                              

Esse processo deve atender a seis princípios:  
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 O desenvolvimento do docente é contínuo, realizando-se ao longo de toda 

a vida;  

 Deve ser autogerido, sendo, contudo, da responsabilidade conjunta do 

professor e da escola;  

 Deve ser apoiado e dispor dos recursos materiais e humanos necessários 

à sua concretização;  

 Deve responder aos interesses do professor e da escola, embora nem 

sempre em simultâneo;  

 Deve configurar-se como um processo credível e;  

 Deve ser diferenciado, de acordo com as necessidades dos professores, 

designadamente as específicas da sua etapa de desenvolvimento 

profissional. 

Shigunov Farias e Nascimento (2002) argumentam que: “é no decorrer da 

carreira docente que se adquire as experiências necessárias para o 

desenvolvimento e a melhoria da prática pedagógica”. Nem todos os professores 

passam pelas mesmas fases ou ciclos de desenvolvimento durante sua vida 

profissional, há diferenças de ritmo. Torna-se, portanto, necessário que haja um 

processo de reflexão sobre os fatores de ordem social, afetiva e econômica que 

interferem diretamente no desenvolvimento da carreira, e do desempenho 

profissional. (GONÇALVES; PASSOS, 2004)  

A seguir, aborda-se o assunto carreira docente em EaD e suas características 

gerais. 

 

1.1.3 Carreira Docente em EaD 

A EaD surgiu ao final do século XIX nos EUA e na Europa com a finalidade de 

atender a uma população que tinha dificuldades de frequentar cursos regulares e 

presenciais. Embora durante muito tempo tenha sido considerada um tipo de 

educação de segunda classe, com o advento da informática, do crescente acesso da 

população aos microcomputadores e às redes de internet, dos novos processos de 

aquisição e divulgação do conhecimento, a EaD tomou novo rumo . 
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Segundo Peters (2001), a prática em EaD surgiu na Universidade de Oxford 

no século XV. Ela foi desenvolvida como uma forma de orientação de caráter 

religioso aos estudantes. Seu objetivo era infundir a fé e a boa conduta moral. O 

tutor, agregado à universidade, tinha a função de assessorar estudantes, 

individualmente, em questões gerais para integrá-los à vida acadêmica. Tal 

aproximação, afirma Türcke (2002, p.297), consiste em superações de distâncias em 

termos de espaços-temporais, reduzindo e acelerando ao máximo os limitados 

processos de comunicação, o que não se confunde com „proximidade humana‟ 

quando se trata da participação mútua e identificação, que só se constroem ao longo 

de convívios mútuos e troca de experiências que, para isso, é preciso das novas 

tecnologias que desejam economizar tempo.  

Moran (2003) afirma que com a educação online os papeis do professor se 

multiplicam, diferenciam-se e complementam-se, exigindo uma grande capacidade 

de adaptação e criatividade diante de novas situações, propostas, atividades. 

Conforme pesquisas feitas no Brasil, o número de cursos a distância oferecido 

aumenta todos os anos. Os dados do Anuário Brasileiro Estatístico de Educação 

Aberta e a Distância no país revelam um crescimento de 91% em 2008 e 

demonstram o aumento de alunos matriculados em 2006 em cursos tanto de 

Graduação como de Pós-Graduação em EaD, isto é, passando de 300.826 para 

575.709. Sanchez (2005), que coordena o anuário, afirma que tal crescimento se 

deve ao setor e ao número de cursos oferecidos.  

E com esse número crescente, cresce também a preocupação com a 

participação de professores especializados e interessados em lecionar em EaD. O 

novo modo de aprender e de se comunicar via internet exige "um professor em 

novos moldes", que saiba buscar informações, "gerir as situações facilitadoras de 

aprendizagem, articular diferentes pontos de vista, instigar o diálogo entre os alunos 

e a produção conjunta, compreender a expressão do pensamento dos alunos, 

orientando-os em suas produções". Ele acompanha os alunos no ambiente virtual e 

no seu engajamento nas tarefas, analisando as estratégias adotadas e realizando 

intervenções voltadas para suscitar reflexões, "novos questionamentos e 

reconstruções do conhecimento". (ALMEIDA 2003, p. 141)  

A análise das tentativas de se implantar programas de educação a distância 

de grande alcance no Brasil revela grande dificuldade institucional na busca de 
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consenso, seja no Executivo, no Congresso Nacional e mesmo na sociedade, sobre 

o modelo ideal de um programa com capacidade para atender à complexa realidade 

de um país continental. (COSTA, PIMENTEL, 2009, p. 81) 

 Os autores estudados neste trabalho (1995-2005) ainda não tinham 

presenciado a explosão do ensino a distância nas Universidades Federais e, mesmo 

assim, constatou-se que diante de um terço da redução do financiamento de pessoal 

das IFES do país e da mostra, e de cerca de 20% de redução salarial dos 

professores das IFES da mostra, tem-se: a) 37% de aumento das matrículas de 

graduação e 112% de aumento das matrículas de pós-graduação da mostra, que em 

conjunto, aplicado o fator de correção 4 para as matrículas de pós-graduação, traduz 

em 60% de aumento das “matrículas de graduação equivalentes”; b) 12% de 

aumento do total de “professores equivalentes” das IFES da mostra; e c) 40% de 

redução do corpo técnico-administrativo. (SGUISSARDI, SILVA JÚNIOR, 2009, P. 

126) 

No Brasil, cada vez mais as pessoas têm acesso à internet como ferramenta 

essencial à vida moderna, o que torna aprender online uma prática não distante do 

dia-a-dia. Também as escolas, ainda que de maneira pouco satisfatória, vêm 

procurando incorporar o seu uso nos processos educacionais, oferecendo várias 

modalidades formativas, tanto em nível educacional (ensino técnico, graduação, 

pós-graduação, por exemplo) como em áreas do conhecimento.  

Segundo Mendonça 2010, trabalhar com educação a distância tem sido um 

grande desafio para os professores, pois eles pouco sabem sobre novas 

ferramentas, novos métodos, novos critérios de avaliação, novas tecnologias, novas 

formas de acesso à informação, entre outros fatores. Sabe-se que apesar dos 

problemas existentes, com o auxílio da internet, é possível construir um conjunto de 

atividades ajustadas às características dos alunos e das escolas, aproveitando o 

intercâmbio das experiências pessoais com relação a um determinado conteúdo e, 

isso, desempenhar um papel relevante no desenvolvimento da aprendizagem. 
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1.1.4 Percepção de Sucesso na Carreira  

 

1.1.4.1 Percepção 

 

O conceito de percepção está intrinsecamente relacionado à psicologia, é 

individual e remete necessariamente à visão das pessoas sobre determinados 

acontecimentos e situações.  

É extremamente complexo apresentar um conceito de percepção, 

considerando os fatores intrínsecos e extrínsecos que o condicionam.  

 

A percepção é o processo por meio do qual as sensações são 

interpretadas, usando-se o conhecimento e a compreensão do 

mundo, de tal forma que o transforme numa experiência significativa. 

Assim sendo, a percepção não é um processo passivo de 

simplesmente absorver e decodificar as sensações que aparecem 

[...] o cérebro aprende as sensações e cria um mundo coerente, 

frequentemente percebendo a informação que falta e usando a 

experiência passada para dar sentido àquilo que se vê, se ouve ou 

se toca (BERNSTEIN et al, 2000, p. 138 apud BERGAMINI, 2010, p. 

108). 

 

Outro conceito de percepção é dado por Pinheiro et al (2008): 

 

A percepção pode ser entendida como um processo psicológico de 

atribuição de significação aos estímulos sensoriais, direcionado tanto 

pelo sistema de crenças e valores do indivíduo, quanto por sua 

codificação, dada pela cultura e pelo contexto situacional 

(PINHEIRO, et al, 2008, p. 23).  

 

Segundo a constatação de Pinheiro et al (2008), vários são os fatores que 

influenciam diretamente na percepção. Esses fatores estão relacionados a crenças, 

cultura, personalidade e estímulos sensoriais e ambientais. Em associação, eles 

fazem com que a percepção seja única e varie de um indivíduo para outro.   

 

Dada a importância da percepção nas relações sociais e no comportamento 

individual, constata-se também a preocupação da filosofia em conceituá-la. Essa 

atribuição de conceitos vai desde a filosofia mais antiga com Aristóteles até 

Descartes, Kant e Hume. 

 
Aristóteles (385-322 a.C.) diz que percebemos os “sensíveis” pelos 
“sentidos”. A percepção sensível ou sensação (em grego, aísthesis) 
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é um modo de contato e de conhecimento da realidade por meio dos 
cinco sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. A percepção 
sensível é concebida como uma forma de vida comum aos seres 
humanos e aos animais, sendo ausente nas plantas, que têm uma 
vida meramente vegetativa, pois nada sentem (SAES, 2010, p. 11). 

 
No decorrer dos estudos filosóficos a visão de percepção é modificada, 

recebendo a influência psicológica, isto é, associa-se a outros fatores que não 

exclusivamente os sentidos, conforme analisado anteriormente.  

 
Diferentemente da concepção aristotélica, o verbo “perceber” (em 
latim, percipere), para Descartes, não se refere de maneira exclusiva 
a processos ou atividades dos sentidos. Quando quer falar das 
sensações, Descartes emprega o verbo “sentir” (em latim, sentire). O 
termo “perceber” é preferencialmente utilizado para designar um ato 
puramente mental do intelecto (ou entendimento).  A percepção é 
intelectual. É uma inspeção do espírito, uma capacidade de 
intelecção e, por ela, o eu pensante tem acesso imediato aos seus 
pensamentos, especialmente aos que dão lugar a representações 
claras e distintas (SAES, 2010, p. 16 e 17). 

 
A percepção seria uma espécie de lente ou filtro, pelo qual todas as 

sensações, emoções, acontecimentos e situações chegam até o indivíduo e serão 

processadas. Isto explica o porquê pessoas submetidas a uma mesma situação se 

comportam de maneira diferente, ou seja, suas percepções são distintas. 

 

Muito mais que no caso da percepção das coisas, a percepção de 

pessoas está sujeita a uma série de distorções e ilusões. Isso leva a 

ver as pessoas com as quais se interage de maneira bem diferente 

daquela que realmente são. Essas distorções se dão, por exemplo, 

através de estereótipos, efeitos de halo, percepção seletiva, efeito 

contraste e projeção (BERGAMINI, 2010, p. 109). 

 

Nas relações de trabalho existe dificuldade em analisar a percepção individual 

de cada funcionário, à medida que percepção envolve as expectativas, frustrações e 

outros fatores diretamente relacionados ao seu desempenho no ambiente de 

trabalho. As mesmas funções podem ter funcionários igualmente qualificados, 

entretanto, a percepção de cada um tende a afetar o seu desempenho. 
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1.1.4.2 Sucesso na Carreira 

Segundo o dicionário Houaiss (2001), sucesso significa ter êxito em alguma 

coisa; ter um resultado feliz em algo; conseguir chegar ao fim de uma empreitada. 

O sucesso intrínseco é definido como uma avaliação subjetiva do indivíduo 

sobre seu sucesso e costuma ser expressa em termos de emprego, carreira e 

satisfação com a vida (GATTIKER e LARWOOD, 1988; JUDGE et. al., 1995). 

Segundo os autores, essa dimensão da carreira que leva em conta o progresso na 

carreira, mesmo sem movimentação ou com base em movimentações laterais e não 

verticais, torna-se particularmente relevante a partir do momento em que as 

organizações oferecem poucos níveis para ascendência vertical, e a 

empregabilidade torna-se uma preocupação mais presente nos planos do 

trabalhador. 

Os autores Judge et al. (1995) afirmam que o sucesso na carreira pode ser 

definido como as realizações percebidas ou reais que os indivíduos têm acumulado 

como resultado de suas experiências de trabalho e esta definição leva em conta 

somente uma dimensão, a realização do indivíduo. Segundo Dutra (2002), o modelo 

de gestão de pessoas é composto por três dimensões: movimentação, 

desenvolvimento e valorização, a carreira faz parte da dimensão “desenvolvimento”, 

em que o sucesso na carreira é avaliado pela ampliação, pela capacidade de 

entregar resultados em níveis maiores de complexidade. A seguir, apresentam-se 

alguns resultados empíricos dos trabalhos produzidos sobre sucesso na carreira, de 

2007 a 2011, coletados na base de dados da CAPES, bem como um quadro para 

facilitar o entendimento de seu estudo.  
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Quadro 03 - Estudos sobre sucesso na carreira com professores 

AUTOR, DATA, 
UNIVERSIDADE 

TÍTULO 
PARTICIPANTES, 

SEGMENTO DE ATUAÇÃO 
E REGIÃO 

GONÇALVES, J.P. 
(2011) – PUC-RS 

O perfil profissional e 
representações de bem-
estar docente e gênero 
em homens que tiveram 
carreiras bem sucedidas 
no magistério. 

Cinco professores de curso 
superior e cursos de 
especialização e magistério 
da PUC-RS, com carreiras 
bem-sucedidas na área da 
educação.  Porto Alegre. 

LIMA, Tânia, (2010) 

PUC – SP 

Atividade da carreira 
docente: um estudo em 
uma escola da rede 
pública de ensino de um 
município da grande São 
Paulo. 

122 alunos concluintes do 
terceiro ano de ensino médio 
de uma escola da rede 
pública de um município do 
ABC paulista. 

MARTINS, Paulo 
F.M. (2011) – UFG-
GO. 

Carreira e formação de 
professores no 
Tocantins: da percepção 
dos licenciados da UFT 
aos planos de carreira e 
remuneração do 
magistério público.  

118 concluintes do curso de 
licenciatura nos cursos de 
Geografia, História, 
Matemática, Pedagogia e 
Letras da UFT. 
Tocantins-TO. 

COSTA, Luciano 
Venelli (2011). 
Universidade de São 
Paulo  

 

A relação entre a 
percepção de sucesso na 
carreira e o 
comprometimento 
organizacional: um 
estudo entre professores 
de universidades 
privadas selecionadas na 
grande São Paulo. 

342 professores, alunos, 
funcionários e membros de 
universidades privadas da 
grande São Paulo.   

Fonte: Elaborado pelo autor 

Gonçalves (2011) estudou o perfil de homens que tiveram carreiras bem-

sucedidas no magistério e no curso superior. Participaram desta pesquisa cinco 

professores de curso superior e cursos de especialização e magistério da PUC-RS, 

com o objetivo geral de investigar o perfil de homens que tiveram carreiras bem-

sucedidas no magistério, evidenciando por que conseguiram triunfar na carreira e 

quais as representações de gênero e de bem-estar docente que eles possuem. Os 

resultados mostraram que os homens professores que tiveram carreiras bem-
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sucedidas no magistério tinham formações pessoais, profissionais, familiares e 

religiosas que contribuíram para o sucesso em sua profissão e tiveram possibilidade 

de desenvolver diversas habilidades que contribuíram para a promoção do bem-

estar docente. 

Lima (2010) estudou a atividade da carreira docente, com o objetivo de 

investigar os interesses dos jovens do terceiro ensino médio em relação à escolha 

ou não da profissão docente, especialmente na área de matemática. Participaram 

desta pesquisa 122 alunos concluintes do terceiro ano de ensino médio de uma 

escola da rede pública de um município do ABC paulista. Os resultados mostraram 

que esses jovens enaltecem a profissão, mas para a grande maioria não representa 

uma possibilidade de escolha profissional. Constatou-se ainda que parte da não 

escolha esteja associada à visão romantizada da profissão: amor, dom, vocação e 

paciência. Para eles a matemática, por exemplo, é difícil, complicada e é apenas 

para quem gosta. Os resultados concluíram ainda que haja uma real necessidade de 

políticas e ações que promovam concretamente a valorização da profissão docente 

e com isso atrair os jovens para essa carreira e mantê-los na profissão. 

Martins (2011) estudou os conceitos e concepções de carreira profissional 

que orientam a estruturação da carreira docente do magistério público na educação 

básica do estado do Tocantins e a percepção dos licenciados da Universidade 

Federal do Tocantins, com o objetivo geral de investigar a estruturação da carreira 

docente que se reveste de grande importância no processo de compreensão das 

políticas de valorização do magistério. Participaram desta pesquisa 118 concluintes 

do curso de licenciatura nos cursos de Geografia, História, Pedagogia, Matemática e 

Letras da Universidade Federal de Tocantins. Os resultados da pesquisa indicaram 

que a carreira docente encontra-se presente em parte significativa das disciplinas 

dos cursos de licenciatura da UFT. O estudo concluiu ainda que, dadas às 

condições de trabalho no Estado e os níveis de remuneração, a carreira docente 

ainda é um tanto atrativa para os licenciados pesquisados. 

Costa (2011) estudou a relação entre a percepção de sucesso na carreira e o 

comprometimento organizacional. Participaram dessa pesquisa 342 professores, 

alunos, funcionários e membros de universidades privadas da grande São Paulo. A 

pesquisa teve dois objetivos: o primeiro foi criar e validar um instrumento para se 

avaliar a percepção de sucesso na carreira e, o segundo, foi a aplicação desse 
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instrumento em um grupo de professores de universidades selecionadas a fim de 

verificar se a percepção de sucesso na carreira (PSC), como um todo, tem relação 

com o comprometimento organizacional dos professores com uma universidade em 

particular. Os resultados revelaram que a percepção de sucesso na carreira explica 

20,8% das intenções de comprometimento, sendo que a dimensão subjetiva da 

carreira é a única que explica a intenção de comprometimento de forma 

estatisticamente significante. O estudo concluiu ainda que o que faz as pessoas se 

comprometerem em qualquer trabalho é um sentimento de prazer em fazer algo bem 

feito, colocando ali o máximo de sua competência adquirida ao longo da vida e que o 

comprometimento é fruto de uma atribuição de valor subjetivo. 

A seguir, apresenta-se um resultado empírico do trabalho produzido sobre 

sucesso na carreira, com docentes de EaD, -em 2012, coletados na base de dados 

da CAPES.  

Mattei (2012) estudou as percepções dos professores do ensino superior, na 

modalidade à distância, sobre suas atividades docentes na Universidade do Estado 

de Santa Catarina,identificando suas tarefas prescritas e realizadas, com a 

finalidade de contribuir para o aprimoramento dessa modalidade de educação. 

Participaram dessa pesquisa 20 professores de um curso superior oferecido na 

modalidade à distância. Os resultados mostraram que há uma valorização da 

carreira docente e que as atividades docentes que predominam em termos de 

importância e de tempo despendido pelos professores foram as atividades de 

planejamento das disciplinas. Concluiu-se ainda que haja uma congruência entre as 

atividades prescritas aos professores e aquelas efetivamente realizadas, como, por 

exemplo, a participação nos fóruns e videoconferências.  

Assim esta seção foi centrada na discussão da literatura pertinente aos 

conceitos de percepção de sucesso na carreira. Na próxima seção, aborda-se o 

conceito de bem-estar no trabalho. 

 

1.2 Bem-estar no Trabalho 

Hoje em dia muito se fala em bem-estar num contexto geral, principalmente 

em bem-estar no trabalho. Nesta seção apresenta-se o desenvolvimento dessa ideia 
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desde o seu surgimento até o momento, com base na visão de alguns autores 

considerados mais relevantes. 

Diener (2000) relata que os estudos a respeito do bem-estar despontaram no 

início dos anos sessenta e que tal temática vem recebendo interesse crescente. 

Outras denominações também identificam este construto, tais como felicidade, 

afetos positivos e avaliação subjetiva da qualidade de vida. No presente estudo, 

adotou-se a denominação bem-estar no trabalho. A ciência psicológica contribui 

efetivamente nessa área à medida que pode propor a prevenção ou a proteção à 

saúde do trabalhador, de modo a reduzir a exposição a fatores de risco e 

melhorando as condições de trabalho. (SAUTER E HURREL JR., 1999)  

Mäkikangas e Kinnunem (2003) partem da premissa de que os colaboradores 

passaram por várias mudanças no ambiente laboral, constatando aumento em seu 

nível de estresse e prejudicando seu bem-estar. Segundo os autores, cada vez mais 

os profissionais de administração verificam por meio de estudos realizados pela 

psicologia e conscientizam-se da importância do bem-estar no trabalho e das 

consequências na produtividade, no clima organizacional e demais resultados, assim 

a tendência dos pesquisadores tem sido buscar a relação entre as emoções 

vivenciadas pelo colaborador em procedência do trabalho e como elas afetam a 

saúde e seu desempenho. 

Sendo assim, os autores vislumbram o tempo dedicado ao trabalho como um 

componente fundamental para construir e desenvolver o bem-estar pessoal além da 

própria felicidade. Percebe-se que para o estudo do bem-estar quando se refere à 

produção acadêmica de investigação sobre a felicidade, no que tange ao bem-estar 

geral. 

Nessa linha, Albuquerque e Tróccoli (2004) observam o bem-estar subjetivo 

de acordo com três dimensões: o afeto positivo, o negativo e a satisfação com a 

vida, além de alertarem para o fato de que apresentar um alto nível de bem-estar 

não quer dizer necessariamente ausência de emoções negativas, e sim o que 

predomina de emoções positivas sobre as negativas. A satisfação com a vida 

propõe um julgamento cognitivo da própria vida e inclui circunstâncias e padrões da 

pessoa e suas escolhas. Bem-estar é um constructo que vem, a cada dia, adquirindo 

mais notoriedade no meio acadêmico e organizacional, fazendo com que surjam 
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mais pesquisas reafirmando sua importância mostrando como este interfere em 

todos os aspectos da vida. (VALENTE 2007) 

Dessa forma, o trabalho atende ao desejo humano pela busca do bem-estar a 

partir do momento em que o colaborador se vê na condição de um membro 

produtivo da sociedade e cumprindo seu objetivo de vida. Não obstante, a produção 

teórica e a pesquisa empírica concernente a esse constructo ainda são escassas. 

Grande parte dos estudos dedica-se a analisar o bem-estar geral, desvinculado de 

qualquer contexto, como ressaltado por Paschoal e Tamayo (2008), que optaram por 

vincular o constructo ao trabalho. A partir de 2008, surgiu na literatura nacional uma 

proposta estruturada por Siqueira e Padovan denominada bem-estar no trabalho – 

BET, tornando-se um marco nas pesquisas sobre bem-estar no trabalho no Brasil, 

contribuindo para a consolidação dos princípios da psicologia positiva (POLIZZI 

FILHO, 2011) 

Para elaborar tal constructo, Siqueira e Padovan seguiram a linha de estudos 

de Fredrickson (1998; 2000; 2001). Segundo o autor, as emoções positivas 

propiciam ao indivíduo formas para a elaboração de pensamentos que o ajudam a 

utilizar plenamente todos os recursos para encarar as adversidades, promovendo e 

protegendo a saúde e o bem-estar na organização em que trabalha. (SIQUEIRA, 

2009. p. 251) O modelo teórico de bem-estar no trabalho (BET), proposto por 

Siqueira e Padovan (2008), está fundamentado nos conceitos de satisfação Locke 

(1976), de envolvimento com o trabalho Lodahl; Kejner, (1965) e de 

comprometimento organizacional afetivo Mowday, Steers e Porter, (1979). As 

autoras constataram que essas dimensões podiam representar tanto os vínculos 

positivos com o trabalho (satisfação e envolvimento) quanto com a organização 

(comprometimento organizacional). Dessa forma, os três componentes passaram a 

estruturar um modelo teórico tridimensional, que pode ser mais bem entendido por 

meio da figura 1: 
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Figura 1 - Modelo teórico de bem-estar no trabalho – BET 

                 Fonte: Siqueira, 2009 p. 250. 

 

Essas três dimensões que compõem o modelo teórico o BET: 

(...) possuem medidas confiáveis e precisas para a língua 
portuguesa, permitindo a investigação do bem-estar no 
contexto organizacional, tanto em amostras de trabalhadores 
brasileiros quanto portugueses, bem como em estudos 
comparativos entre elas. (SIQUEIRA, 2009, p. 259) 

 

Os estudos de Siqueira e Padovan (2008) tiveram como objetivo apresentar 

as visões tradicionais e uma nova concepção sobre o bem-estar. As autoras 

revisaram as bases teóricas que sustentam o bem-estar subjetivo, as concepções 

sobre bem-estar psicológico, tomando como base as teorias da psicologia positiva. É 

importante salientar que os estudos com professores versam também sobre outros 

modelos teóricos de bem-estar. 

Para melhor entendimento, a seguir, o quadro 04 demonstra os resultados 

empíricos e evidências dos trabalhos produzidos no Brasil: 
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Quadro 04 - Alguns estudos sobre bem-estar no trabalho realizados no Brasil 

AUTOR, DATA, 
UNIVERSIDADE 

TÍTULO 
Nº DE PARTICIPANTES, 

SEGMENTO DE 
ATUAÇÃO E REGIÃO 

RIBEIRO, Paulo E. 
(2009) - UMESP 

Indicadores de saúde 
positiva: um estudo com 
empregados expatriados  

16 trabalhadores de 
segmentos diferentes. N. 
I.1¹ 

BARROS, Marli C. 
(2011) -  

UMESP 

Inteligência emocional, 
confiança do empregado na 
organização e bem-estar no 
trabalho. 

22 executivos de uma 
empresa de engenharia de 
construção e montagem. 

GOMES, Jairo Vieira 
(2011) - UNB 

Estresse, bem-estar no 
trabalho e estratégias de 
mediação no contexto de 
uma instituição financeira 
S/A: desafios e 
perspectivas para a 
qualidade de vida no 
trabalho. 

134 colaboradores de uma 
instituição financeira de 
Brasília-DF. 

SOUSA Aline A. 
(2011) 

UFU 

O psicólogo no contexto da 
saúde pública: uma análise 
sobre o bem-estar e a 
satisfação no trabalho. 

66 psicólogos vinculados a 
duas secretarias de saúde 
municipais e a uma 
universidade federal de 
Uberlândia-MG. 

 SOUZA, Warton S. 
(2011) - UMESP 

Análise da 
interdependência do capital 
psicológico, percepções de 
suporte e bem-estar no 
trabalho. 

152 trabalhadores que 
atuavam na região Norte 
(Tocantins), e região 
Sudeste (São Paulo). 

 ALVES, Priscila C. A. 
(2011) - UFU 

Impacto das percepções de 
suporte organizacional e 
social no trabalho sobre o 
bem-estar no trabalho da 
Enfermagem. 

340 trabalhadores de 
Enfermagem. 

N. I.2¹ 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Ribeiro (2009) pesquisou os indicadores de saúde positiva com empregados 

expatriados. O objetivo geral dessa pesquisa foi descrever cinco indicadores de 

saúde positiva (bem-estar subjetivo, bem-estar no trabalho, percepção de suporte 

                                                           
1
 N. i. – Os autores não esclarecem as regiões em que foram realizadas as pesquisas.  

2
 N. i. – Os autores não esclarecem às regiões em que foram realizadas as pesquisas.  
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social, percepção de suporte organizacional e otimismo) em 16 trabalhadores 

expatriados. Os resultados revelaram que os profissionais expatriados tiveram mais 

oportunidades de vivenciar sensações afetivas positivas do que negativas em suas 

experiências fora do seu país de origem, logo eles mantiveram relativamente 

preservados seu bem-estar subjetivo. O estudo revelou também que os expatriados 

percebem receber maior apoio emocional de seus familiares, amigos, parentes do 

que suporte prático. Quanto à percepção de suporte organizacional, foi observado 

que eles não acreditam incondicionalmente no apoio da organização em que estão 

inseridos. Os resultados mostraram ainda que os expatriados mantiveram uma 

expectativa positiva quanto ao futuro, sinalizando um senso de otimismo. O estudo 

concluiu que os resultados poderão contribuir para a compreensão do quadro 

psicológico dos trabalhadores expatriados. 

Barros (2011) verificou a interdependência entre inteligência emocional, 

confiança do empregado na organização e bem-estar no trabalho. A pesquisa foi 

realizada com 22 altos executivos em uma empresa brasileira de engenharia de 

construção e montagem com o objetivo geral de verificar a interdependência da 

inteligência emocional, confiança do trabalhador na empresa e bem-estar no 

trabalho. Os resultados do estudo revelaram que apenas a confiança do empregado 

na organização teve correlações significativas com as dimensões de bem-estar no 

trabalho. A correlação mais alta e significativa se deu entre padrões éticos e 

comprometimento organizacional afetivo. 

Gomes (2011) estudou o estresse e o bem-estar no trabalho em uma 

instituição financeira com o objetivo de identificar e analisar o estresse no ambiente 

de trabalho verificando a proporção com que ele afeta o bem-estar dos 

trabalhadores. Participaram dessa pesquisa 134 trabalhadores de uma instituição 

financeira de Brasília. Os resultados mostraram que os trabalhadores não 

associaram, por exemplo, o cansaço, o desânimo e a insatisfação do trabalho com o 

estresse. O estudo concluiu que os indicadores de bem-estar, como alegria e 

tranquilidade, estão presentes no ambiente de trabalho.  

Sousa (2011) estudou o bem-estar no trabalho em relação aos psicólogos no 

contexto da saúde pública. O objetivo geral desse estudo foi identificar os fatores 

percebidos e relacionados ao bem-estar, bem como verificar a influência de 

variáveis pessoais, profissionais, do tipo de instituição empregadora e da satisfação 

sobre o bem-estar no trabalho de psicólogos que atuam em serviços públicos de 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4248569A2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4248569A2
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saúde. Participaram desse estudo 66 psicólogos vinculados a duas secretarias de 

saúde municipais e a uma universidade federal. Os resultados mostraram que são 

necessárias algumas ações de ordem prática para melhorar o trabalho desses 

profissionais. O estudo concluiu ainda que qualquer mudança neste sentido deve se 

apoiar em conhecimentos de origem empírica e deve ser seguida de avaliação sobre 

o seu impacto nos níveis de bem-estar e na qualidade dos serviços públicos de 

saúde.  

Souza (2011) pesquisou a interdependência do capital psicológico, 

percepções de suporte e bem-estar no trabalho nas organizações, com o objetivo de 

estudar algumas variáveis do comportamento organizacional. Participaram desse 

estudo 152 trabalhadores que atuavam na Região Norte (Estado do Tocantins) e 

Região Sudeste (Estado de São Paulo) em empresas públicas e privadas. Como 

instrumento para coleta de dados foi utilizado um questionário de autopreenchimento 

composto de seis escalas que mediram as variáveis da pesquisa. Os resultados 

demonstraram que os níveis das três dimensões de bem-estar no trabalho são 

impactados diretamente pelas percepções de suporte (social no trabalho e 

organizacional). Confirmou-se, também, o capital psicológico como preditor direto 

das percepções de suporte (social no trabalho e organizacional). Por fim, esse 

trabalho concluiu que trabalhadores com um capital psicológico elevado tendem a 

perceber suporte, tanto social no trabalho como organizacional e, por conseguinte, 

trabalhadores que percebem suporte (social no trabalho e organizacional) tendem a 

manter vínculos com seu trabalho e com sua organização empregadora, os quais 

representam bem-estar no trabalho. 

Alves (2011) realizou um estudo com o objetivo geral de verificar o impacto 

das percepções de suporte organizacional e social sobre as dimensões do bem-

estar no trabalho em profissionais de enfermagem. Participaram dessa pesquisa, 

340 trabalhadores de Enfermagem. Os resultados desse estudo confirmaram que as 

percepções de ambos os tipos de suporte no trabalho (organizacional e social) 

demonstram capacidade preditiva sobre o bem-estar no trabalho, destacando a 

importância do suporte social, especialmente o instrumental, e do suporte 

organizacional como determinantes do bem-estar no trabalho. Esse estudo concluiu 

ainda que para se obter promoção de bem-estar no trabalho parece indispensável 
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que a administração hospitalar teça estratégias para oferecer apoio material, 

gerencial, além de valorizar a contribuição dos profissionais de Enfermagem. 

O quadro 05 apresenta alguns resultados empíricos e evidências dos 

trabalhos produzidos sobre BET com professores em que foi utilizado o modelo de 

Siqueira e Padovan (2008) 

Quadro 05 - Alguns estudos sobre bem-estar no trabalho com professores 

AUTOR, DATA, 
UNIVERSIDADE 

TÍTULO 
Nº DE PARTICIPANTES, SEGMENTO 

DE ATUAÇÃO E REGIÃO 

VALENTE, Luís E. 
(2007) 

UMESP 

Bem-estar subjetivo e 
bem-estar no trabalho em 
profissionais de educação 
física. 

124 professores de educação 
física, sendo que 34 atuavam 
em escolas particulares e 90 em 
academias. São Paulo-SP. 

LEAL, Aline L.A. 
(2008) 

UFBA 

Bem-estar no trabalho 
entre docentes 
universitários: estudo de 
caso em uma IES pública 
de Salvador-BA. 

31 professores de uma 
universidade pública, localizada 
na Região Metropolitana de 
Salvador, no Estado da Bahia. 

FERRAZ, Carlos 
R.A (2009) - 
UMESP. 

Percepção de suporte 
social e bem-estar no 
trabalho: um estudo com 
professores. 

209 professores do ensino 
fundamental da rede estadual e 
municipal de ensino. 
São Paulo-SP. 

TRALDI, Maria. 
F.(2009) 

UNB 

Comprometimento, 
satisfação e bem-estar no 
trabalho: a experiência 
com professores de 
Administração da 
Universidade de Brasília.  

104 Professores que lecionam 
pelo menos uma disciplina na 
Universidade de Brasília. 

POLIZZI FILHO, 
(2011) 

UMESP 

O impacto de bem-estar 
no trabalho e de capital 
psicológico sobre a 
intenção de rotatividade: 
um estudo com 
professores. 

85 professores que atuavam na 
região do ABCD paulista. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Valente (2007) estudou as relações entre bem-estar subjetivo e bem-estar no 

trabalho com 124 professores de educação física que atuavam em escolas 

particulares e em academias. Os resultados revelaram que o bem-estar subjetivo e o 
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BET guardam relações entre si, e que os professores são considerados pessoas 

relativamente felizes com sua vida pessoal e revelaram uma relação mediana no 

que se refere à sua vida profissional. O pesquisador constatou ainda que a 

satisfação geral com a vida desses professores está correlacionada à satisfação 

com o trabalho e, consequentemente, podem gerar vínculo afetivo com o trabalho. 

Leal (2008) realizou um estudo com o objetivo geral de analisar o trabalho de 

docentes do ensino superior e os níveis de bem-estar no trabalho. Participaram 

dessa pesquisa, 31 docentes de uma universidade pública, localizada na região 

metropolitana de Salvador, no Estado da Bahia. Os resultados desse estudo 

revelaram que, de uma forma geral, os docentes consideram que existe bem-estar 

no trabalho deles. Em relação à satisfação no trabalho, eles se encontram 

insatisfeitos com o salário, medianamente satisfeitos com as promoções e com os 

colegas de trabalho e satisfeitos com a natureza do trabalho e com a chefia. Os 

participantes não se mostraram totalmente envolvidos com o trabalho. Sobre o 

comprometimento organizacional afetivo foi possível perceber que está presente no 

estabelecimento dos vínculos dos professores. 

Ferraz (2009) realizou um estudo com 209 professores em relação à 

percepção de suporte social e bem-estar no trabalho. Os professores apresentaram 

comprometimento afetivo com as suas escolas e envolvimento com o trabalho que 

realizam. Isso revelou a percepção de suporte social com tendência mais elevada de 

suporte com as informações recebidas, seguida da percepção de suporte emocional 

e percepção de suporte instrumental.  

Traldi (2009) realizou um estudo com o objetivo geral de avaliar a influência 

do comprometimento organizacional dos professores em seu bem-estar e satisfação 

no trabalho. Participaram dessa pesquisa 104 professores do curso de 

Administração da Universidade de Brasília. Os resultados mostraram que os 

professores estavam satisfeitos no trabalho quanto à chefia, à natureza do trabalho 

e aos colegas. O estudo concluiu ainda que os gestores devem dar uma especial 

atenção para o compromisso afetivo de seus colaboradores, pois isso influencia 

todas as dimensões de bem-estar no trabalho. 

Polizzi Filho (2011) realizou um estudo com o objetivo de analisar as relações 

entre o bem-estar no trabalho e do capital psicológico sobre intenção de rotatividade. 
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Participaram desse estudo 85 professores, escolhidos por conveniência, que 

atuavam em uma universidade na Região do ABCD Paulista. Os resultados 

descritivos indicaram que os docentes detêm um quadro de bem-estar no trabalho 

composto por satisfações maiores com colegas, chefias e tarefas e menores com 

salários e promoções; desse quadro fazem parte também índices medianos de 

envolvimento com o trabalho e medianos de compromisso afetivo com a 

universidade em que atuavam. Essa pesquisa concluiu que, apesar dos índices 

medianos de bem-estar no trabalho, foi revelada baixa intenção de rotatividade por 

parte dos docentes e que quanto mais o professor se compromete com a escola 

menos ele pensa em sair dela. O quadro 06 apresenta alguns resultados empíricos e 

evidências dos trabalhos produzidos sobre BET com professores em que não foi 

utilizado o modelo de Siqueira e Padovan (2008) 

Quadro 06 - Alguns estudos sobre bem-estar no trabalho no Brasil com professores 

que não utilizaram o modelo de Siqueira Padovan (2008) 

AUTOR, DATA, 
UNIVERSIDADE 

TÍTULO 
Nº DE PARTICIPANTES, 

SEGMENTO DE ATUAÇÃO E 
REGIÃO 

PAULA, Andrea C.R.R. 
(2009) - UFU 

Por entre tramas e fios: 
o estresse e o bem-
estar de professoras em 
uma escola pública de 
Uberlândia-MG. 

Cinco professoras em uma 
escola pública de 
Uberlândia-MG. 

 PINHEIRO, Leandro B. 
(2011) – PUC-RS 

 O bem-estar na escola 
Salesiana: evidências 
da realidade.  

25 professores em duas 
escolas salesianas de 
Santa Catarina-SC. 

ZACHARIAS Jamile 
(2012),  

PUC-RS 

 Bem-estar docente: um 
estudo em escolas 
públicas de Porto 
Alegre-RS. 

22 professores em escolas 
estaduais de Porto alegre 
RS.  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Paula (2009) realizou um estudo em relação ao estresse e bem-estar com 

cinco professoras em uma escola pública de Uberlândia-MG, por meio de 

observações sistemáticas, descrições e notas de campo realizadas ao longo de 

2008, bem como por meio de entrevistas reflexivas. Os resultados mostraram que 
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muitas professoras não conseguem refletir e perceber que suas experiências não se 

encerram dentro da escola ou da sala de aula. O estudo concluiu ainda que não é 

possível falar em bem-estar sem levar em conta fatores como o mal-estar e o 

estresse docente. 

Pinheiro (2011) estudou o bem-estar de 25 professores de duas escolas 

salesianas de Santa Catarina com o objetivo de identificar alguns fatores 

responsáveis por fazer dessas escolas locais de trabalhos positivos, nos quais os 

professorestrabalhadores podem ter a possibilidade de fomentar a sua 

autorrealização não apenas como profissionais, mas também como pessoas. Esse 

trabalho tem um cunho quanti-qualitativo e abordagem metodológica como estudo 

de caso. A pesquisa foi realizada, seguindo quatro etapas: (1) visita à escola; (2) 

aplicação do primeiro instrumento de coleta de dados a todos os professores da 

escola (um questionário estruturado, com 65 questões tipo-Lickert 5, sobre o mal-

estar e bem-estar docente, em diversos âmbitos); (3) aplicação do segundo 

instrumento de coleta de dados aos professores que tiveram maior nível de bem-

estar detectado a partir do primeiro instrumentoseis perguntas abertas que buscam 

identificar os fatores de bem-estar docente presentes na escola salesiana) Os 

resultados mostraram que o bem-estar é uma realidade vivenciada nas escolas 

salesianas especialmente pela consideração do professor não apenas como 

profissional, mas como uma figura humana; as percepções dos professores sobre 

bem-estar docente coincidem em grande parte com os fatores elencados por eles 

quando caracterizam a sua escola (local de trabalho). O estudo concluiu ainda que 

os professores mostraram-se altamente identificados com a proposta pedagógica da 

escola, o que facilita ainda mais a sensação de bem-estar. 

Zacharias (2012) realizou um estudo com objetivo geral de identificar e 

analisar os indicadores de bem-estar. Participaram dessa pesquisa 22 professores 

de escolas estaduais de Porto Alegre (RS). Os resultados mostraram que, com 

relação aos níveis de bem-estar docente, os professores pesquisados apresentaram 

uma equivalência entre níveis de bem- estar.  O estudo concluiu ainda que para se 

promover o bem-estar docente, é preciso tomar algumas medidas de intervenção 

por parte dos gestores, da família, do Estado e também de alguns setores 

responsáveis pela educação.  
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A seguir, apresenta-se um estudo empírico de trabalhos produzidos sobre 

BET com professores em EaD.  

Weber (2009) realizou um estudo de caso, com principal objetivo de apontar 

fatores que contribuíram para que docentes do curso de EaD da Universidade do 

Estado de Santa Catarina-UDESC vivenciassem estados de bem-estar ou de mal-

estar no exercício de suas atividades. Participaram desse estudo 15 professores 

universitários que exerceram, pela primeira vez, a docência na educação a distância. 

Os resultados da pesquisa evidenciaram que os professores do curso de Pedagogia, 

desenvolvido na modalidade à distância, vivenciaram muito mais intensamente o 

bem-estar do que o mal-estar, este último manifestado em algumas situações muito 

específicas. A pesquisa apontou ainda os diversos fatores que contribuíram para o 

bem-estar dos professores, destacando-se as condições infraestruturais e o trabalho 

coletivo, cooperativo e solidário como os principais desencadeadores do bem-estar 

na docência em EaD. O estudo concluiu ainda que a educação a distância, por 

múltiplas razões, é propiciadora, mais do que o ensino presencial, de bem-estar 

docente e se constitui, quando implantada com responsabilidade e estruturada em 

bases teóricas e em experiências consolidadas, uma alternativa de ensino de 

qualidade e de acesso à educação para pessoas de todas as idades, classes 

sociais, etnia e etc. 

Assim esta seção foi centrada na discussão da literatura pertinente aos 

conceitos de bem-estar no trabalho. Na próxima seção, apresenta-se o conceito de 

desempenho. 

 

1.3 Conceito de Desempenho 

Nesta subseção apresenta-se, inicialmente, uma breve revisão sobre o 

surgimento do conceito de desempenho. Na sequência,  apresentam-se concepções 

de desempenho no trabalho e pesquisa sobre desempenho docente contida na 

Plataforma CAPES (Teses e Dissertações), de 2007 a 2011. 

Nos anos oitenta, Bergamini e Beraldo (1988) afirmavam que a eficiência de 

uma pessoa no desempenho de uma tarefa depende diretamente de uma relação 

positiva entre três variáveis indicadoras: a maneira de ser ou estilo do indivíduo, a 

atividade e o ambiente. Assim, para esses autores, quanto maior for o ajustamento 
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entre essas três variáveis, mais eficiente será o resultado do desempenho humano. 

A partir da adoção desses indicadores e a formulação do uso sistêmico, pode-se ter 

decisões tomadas com maior êxito. Um sistema de indicadores que alimente o 

processo decisório com informações fiéis, úteis e pontuais e que mostre o 

desempenho de diversas atividades, pode ser, indubitavelmente, o elemento 

fundamental para a diferenciação da gestão e a perenidade do negócio. (FISCHER, 

1998). 

Para Dutra (2001), desempenho pode ser definido como o conjunto de 

entregas e de resultados de uma determinada pessoa para a empresa ou negócio. O 

autor menciona também que, neste âmbito, uma das questões mais difíceis na 

gestão de pessoas é definir e avaliar esse desempenho. Em seus estudos, Heringer 

e Molina (2004) afirmam que a satisfação e a busca de um desempenho humano 

eficaz dentro das organizações estão condicionadas a uma rede de variáveis inter-

relacionadas, e esta rede pode ser entendida como elementos que influenciam o 

comportamento dos indivíduos, sua motivação e seu desempenho. Segundo as 

autoras, o desempenho é um esforço individual que depende das habilidades e 

capacidades da pessoa e do papel a ser desempenhado, sendo influenciado 

também por fatores condicionantes. É importante que o indivíduo descubra seu 

próprio desempenho enquanto executa seu trabalho, sentindo-se responsável pelo 

sucesso ou falha das tarefas que possam decorrer de seu esforço. 

Segundo Fernandes (2006), o pré-requisito para um conjunto de indicadores 

em um processo de desempenho é o de que tenham capacidade para retratá-lo 

fielmente, mas para que isso aconteça, é preciso que atendam a vários critérios, 

dentre os quais, se destacam: seletividade; importância; simplicidade; clareza; 

abrangência; rastreabilidade; acessibilidade; comparabilidade; estabilidade; rapidez 

de disponibilidade e baixo custo de obtenção. Por outro lado, indivíduos com núcleo 

de autoavaliação conseguem se avaliar e exigem mais positivamente com maior 

capacidade para lidar com tais situações de forma eficaz e tranquila e, portanto, com 

mais recursos disponíveis para investir no desempenho de seus papeispapeis de 

trabalho. (JUDGE; HURST, 2007). Ainda segundo os autores, os indivíduos com alto 

desempenho, também conhecido como alta performance, tendem a se sentir mais 

capazes de lidar com as demandas de trabalho, eles também devem perceber um 

maior nível de disponibilidade para investir em seus papeise, portanto, é essencial a 
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autoavaliação, que deve estar positivamente relacionada ao desempenho no 

trabalho. A direção dos papeis é importante para compreender o desempenho no 

trabalho porque, dependendo dessa direção, os indivíduos se identificam mais 

fortemente com os seus empregos, focam seus pensamentos no trabalho e 

interpretam as situações como oportunidades para realizar suas atividades. 

(HILLMAN, NICHOLSON e SHROPSHIRE, 2008) 

Assim esta seção foi centrada na discussão da literatura pertinente aos 

conceitos de desempenho como atributos para o individuo. Na próxima seção, 

apresentam-se o conceito de desempenho docente na busca das competências e 

habilidades necessárias ao bom desempenho dos seus alunos. 

 

1.3.1 Desempenho Docente 

Sabe-se que o professor exerce grande influência na vida dos seus alunos, 

bem como sua função é essencialmente interativa, devendo se caracterizar pela 

produção do conhecimento para o exercício de uma vida prática ou mesmo de uma 

profissão e para o desenvolvimento de competências que permitam a mobilização 

de conhecimentos gerais. Para Caballo (1997), essa interação é capaz de reforçar 

ou diminuir determinados padrões de comportamento, tornando uma pessoa 

socialmente habilidosa ou não, mas é somente por meio dessa interação que um ser 

humano é capaz de aprimorar cada vez mais o seu repertório de habilidades. 

O desempenho do professor é essencial para a construção dos saberes e um 

facilitador das potencialidades humanas. É ele quem insere o indivíduo no universo 

intelectual e é capaz de despertar a ânsia pelo conhecimento e pelo aprimoramento 

do indivíduo. (COLL; COLOMINA, 1996; DEL PRETTE et. al., 1998) 

Xisto (2002) ressalta a importância de o professor conectar seus próprios 

objetivos aos de seus alunos, pois o professor deve ter em mente que todo e 

qualquer aluno possui em si a habilidade de aprender, devendo, assim, considerar a 

sua própria forma de transmitir o conteúdo a ser apreendido. Portanto, um bom 

relacionamento interpessoal entre professores e alunos requer consideração e 

respeito, o saber ouvir e falar, um ambiente acolhedor como a escola, que pode e 

deve ser um lugar de conciliação entre o conhecimento e o afeto. Rodrigues et. al. 

(2005) mostraram que tanto professores quanto alunos percebem a importância do 
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conhecimento sobre as relações interpessoais por meio de palestras e treinamentos 

que favoreçam o desenvolvimento do educando. 

Pode-se considerar que a relação docente-discente diz respeito ao próprio 

papel que o docente desempenha. De acordo com os autores Soares e Cardozo 

(2007), a emissão dessas habilidades, feita com competência, seria importante para 

minimizar comportamentos inadequados, especialmente se forem desenvolvidos em 

conjunto com as habilidades de expressar sentimento positivo, valorizar o outro, 

elogiar, demonstrar solidariedade e boas maneiras. 

A cada dia de aula o docente é convocado a enfrentar situações que colocam 

em risco sua potencialidade, podendo assim não desempenhar suas aptidões de 

maneira competente. Um campo desafiador para o desempenho docente é aquele 

em que é oferecido ensino a distancia. 

 

1.3.2 Desempenho Docente EaD 

Harasim (1997) identifica uma série de qualidades pessoais: flexibilidade, 

paciência e capacidade de resposta, as quais são importantes para facilitar a 

colaboração da aprendizagem. Considerando as mudanças vivenciadas na 

sociedade atual, de acordo com Harvey (1998), e diante da introdução das 

tecnologias no trabalho docente, entende-se que nessa “nova realidade” se 

processam as atividades humanas e as diretrizes para o seu conhecimento, no caso 

específico a docência em EaD. Para Bennett et. al. (1999), a partir de uma 

perspectiva pedagógica, a eficácia do ensino na modalidade à distância e a 

aprendizagem ainda são discutíveis, além disso não é a tecnologia que é importante, 

mas sim como ela é usada pelos docentes para criar novas experiências de 

aprendizagem para o aluno. 

Shepherd (1999) afirma que a motivação vem quando os alunos são 

desafiados nas realizações de metas, que, quando atingidas, conduzem a resultados 

que o aluno considera atraente. O docente, na qualidade de facilitador é visto como 

fundamental no processo, incentivando e motivando alunos por: demonstrar 

confiança no aluno, acompanhar o seu progresso, identificar as áreas em que ele 

pode necessitar de apoio adicional e reconhecer suas realizações. Existe a ideia de 
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troca de informações pessoais entre um novo aluno e o facilitador para ajudar no 

seu ingresso com suas necessidades e expectativas. ( SHEPHERD, 2000) 

A importância desse assunto é incontestável, já que tais modelos (criados 

para descrever formas específicas de organização da produção econômica) têm 

influenciado não apenas a elaboração dos modelos teóricos, mas as próprias 

políticas e práticas de EaD, no que diz respeito tanto às estratégias desenvolvidas 

como à organização do trabalho acadêmico e de produção de materiais 

pedagógicos. (BELLONI, 2003). Os melhores professores de EaD têm facilidade, 

empatia e capacidade para entender o perfil de seus alunos, mesmo quando se 

tratar de um curso virtual realizado tecnologicamente. É preciso motivar, incentivar e 

orientar os alunos para que se envolvam ativamente no processo de aprendizado, 

pois, para muitos alunos, tal envolvimento não é intuitivo. (MOORE; KEARSLEY, 

2007)  

Nesta seção de revisão teórica relativa ao desempenho do docente de cursos 

na modalidade à distância foi possível constatar algumas tendências significativas 

eficazes nesta área de ensino. No quadro a seguir, apresentam-se alguns resultados 

sobre desempenho docente no Brasil, coletados na base de dados da CAPES entre 

2007 e 2012.  
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Quadro 07 - Alguns estudos sobre desempenho de docentes no Brasil 

UNIVERSIDADE, 
AUTORES E DATA DO 

ESTUDO 
TÍTULO 

PARTICIPANTES, 
SEGMENTO DE ATUAÇÃO 

E REGIÃO 

COSTA, Janine L. 
(2007) - UNB 

E agora? Quem me 
avalia é o aluno: um 
estudo sobre do 
desempenho docente. 

24 alunos e cinco professores 
de um curso de Pedagogia de 
uma instituição de ensino 
superior privada. 

Brasília-DF. 

MIRANDA, Zélia F. 
(2009) – USP 

Prática pedagógica do 
professor-tutor em 
educação a distância 
no curso Veredas - 
Formação Superior de 
Professores. 

42 – Professores-tutores e 
630 professores cursistas da 
UFU (Universidade Federal 
de Uberlândia). 

Uberlândia – MG. 

WESSLING, Simone 
(2010) - UNIVALE 

Cursos superiores de 
tecnologia: uma 
análise sobre o 
desempenho docente.  

16 professores dos cursos 
superiores de tecnologia de 
uma instituição do norte de 
Santa Catarina – SC. 

OLIVEIRA, Cláudio A. 
(2012) - UFPR 

A educação a 
distância no Programa 
de Desenvolvimento 
Educacional – PDE no 
Paraná. 

4760 professores-tutores da 
rede pública estadual de 
ensino do Paraná. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Costa (2007) realizou pesquisa sobre o desempenho docente com objetivo de 

compreender a sistemática de avaliação do desempenho com 24 alunos e cinco 

professores do curso de Pedagogia de uma instituição de ensino superior privado. 

Os resultados mostraram que a avaliação de desempenho tem sido uma forma de 

melhoria do trabalho dos professores na instituição, porém observou-se um pequeno 

desencontro de percepções entre alunos e professores em relação ao sistema de 

avaliação do desempenho docente. A pesquisadora concluiu que a avaliação do 

desempenho docente enfrenta alguns desafios, por exemplo, nos cursos de 

formação do professor, uma vez que a avaliação é importante por possibilitar a 

vivência do processo avaliativo que deverá ser reproduzido em seu local de trabalho. 

Miranda (2009) realizou uma pesquisa sobre a prática pedagógica do 

professor-tutor em educação a distância. Este estudo teve por objetivo compreender 
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as possibilidades e os desafios da prática pedagógica do professor-tutor no curso 

Veredas, destinado à habilitação de professores das séries iniciais do ensino 

fundamental, na modalidade de educação a distância - EaD. Participaram dessa 

pesquisa 42 tutores e 630 professores cursistas. Os resultados mostraram que a 

prática pedagógica apresentou avanços e inovação no que diz respeito à formação 

superior de professores das séries iniciais do ensino fundamental em EaD. Concluiu 

ainda que alguns aspectos precisam ser corrigidos e aperfeiçoados para melhor 

atender às necessidades de alunos e tutores. 

Wessling (2010) realizou um estudo com docentes dos cursos superiores de 

tecnologia com o objetivo de analisar o desempenho docente de 16 professores de 

uma instituição de ensino superior privado do norte de Santa Catarina. Os resultados 

mostraram uma oscilação nas médias obtidas pelos docentes devido à mudança nas 

matrizes curriculares e também a pouca participação em cursos de formação 

continuada. O estudo concluiu ainda que apesar de haver um número maior de 

especialistas do que de mestres e doutores, constatou-se que titulação não 

influencia o resultado do desempenho docente. Concluiu-se ainda que a baixa 

experiência didático-pedagógica do grupo pesquisado não interfere no desempenho 

dos docentes, sendo compensado pela vasta experiência no mercado de trabalho. 

Oliveira (2012) realizou uma pesquisa sobre a educação a distância em um 

programa de desenvolvimento educacional. Esse trabalho teve como objetivo 

identificar os limites e as possibilidades da formação continuada de professores 

por meio da EaD. Participaram desse estudo 4760 professores-tutores. Os 

resultados dessa pesquisa constataram que a formação continuada por meio da 

EaD é uma estratégia viável na opinião de cursistas e tutores e que, à medida que 

o professor percebe a importância das tecnologias para sua própria formação, 

ocorre a familiarização e incorporação desses recursos no seu cotidiano. 

Observou-se que existe a necessidade de investimento e planejamento adequado 

para melhorar a qualidade dos cursos ofertados por meio da EaD. O estudo 

concluiu ainda que não foi possível, por meio da metodologia de pesquisa 

adotada, afirmar se ocorrem mudanças na prática pedagógica em sala de aula 

motivada pelos cursos de formação continuada por meio da EaD. 

Diante do exposto nesta seção e a partir dessas considerações em discutir 

sobre os desafios e as perspectivas do conceito de desempenho, desempenho 
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docente e docente EaD, teve como foco a contribuição do Desempenho docente em 

EaD para a melhoria da prática pedagógica e para o uso das tendências da 

tecnologia nos processos de ensino e da aprendizagem.  

Com estas subseções, dá-se por concluída a fundamentação teórica sobre os 

temas deste estudo: percepção de sucesso na carreira, bem-estar no trabalho e 

desempenho. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Gerais 

 

Analisar as relações entre percepção de sucesso na carreira, bem-estar no 

trabalho e desempenho de professores de ensino a distância (EaD).  

 

2.2 Específicos 

 Apresentar, interpretar e discutir os escores médios de percepção de sucesso 

na carreira; 

 Apresentar, interpretar e discutir os escores médios das três dimensões de 

bem-estar no trabalho (satisfação no trabalho, envolvimento com o trabalho e 

comprometimento organizacional afetivo);  

 Apresentar, interpretar e discutir os escores médios de desempenho; 

 Apresentar, interpretar e discutir os índices de correlação entre percepção de 

sucesso na carreira, bem-estar no trabalho e desempenho. 
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3  MÉTODO 

 

O presente estudo pode ser considerado uma pesquisa survey de natureza 

transversal, exploratória e descritiva com abordagem quantitativa (HAIR et al., 2005). 

Neste capítulo foram descritos os participantes, o local, os instrumentos utilizados, 

os procedimentos de coleta e as técnicas de análise de dados. 

 

3.1 Participantes 

Participaram desta pesquisa respondendo ao questionário 128 professores de 

ensino à distância (EaD), escolhidos por conveniência, que atuavam como docentes 

em cursos de graduação e especialização na área de Administração de Empresas 

de uma instituição de ensino superior particular, situada no Estado do Rio de 

Janeiro. Não houve restrição quanto ao gênero, à idade, ao estado civil e demais 

dados demográficos dos participantes. 

De acordo com os dados obtidos, dos 128 professores que participaram deste 

estudo, 66 eram do sexo masculino (52%). A idade variou entre os 27 e 60 anos, 

com uma idade média de 47 anos (DP=10,3). O estado civil predominante foi o 

casado com 66,4%. O nível de instrução dos professores teve 47,7% de mestres. O 

tempo de trabalho variou entre 1 a 5 anos representou 72,6% e entre 6 e 10 anos e 

representou 27,4% dos participantes. Observe a Tabela 01. 
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Tabela 01 – Dados dos participantes (n=128) 

Variáveis Níveis f % Média 
Desvio 

Padrão 

 
1. Sexo 

 

Masculino 

Feminino 

 

66 

62 

 

52,00 

48,00 

 

  

2. Idade De 27 até 37 anos 

De 38 a 48 anos 

De 49 a 59 anos 

60 anos 

 26 

 46 

39 

17 

20,31 

35,93 

30,46 

13,68 

47 10,30 

3. Estado Civil Solteiro 

Casado 

Outros 

20 

85 

23 

15,60 

66,40 

18,00 

 

  

4. Escolaridade Especialização 

Mestrado 

Doutorado 

  52 

  61 

 15 

40,60 

47,70 

11,70 

 

  

5. Tempo de 
Trabalho 

De 1 até 5 anos 

De 6 a 10 anos 

 

93 

35 

 

72,60 

27,40 

 

  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.2 Local 

A coleta de dados foi executada em uma instituição de ensino superior 

particular, situada no estado do Rio de Janeiro que oferece cursos à distância na 

área de Administração. Foi enviado um e-mail pela coordenação a todos os 

professores tutores de várias regiões do Brasil e no corpo deste e-mail foi um link 

com o questionário, onde os professores tutores responderam, e os dados ficaram 

armazenados no ambiente online do survey monkey, software de questionário online 

e uma ferramenta online de pesquisa. 
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3.3 Instrumentos 

Para a obtenção de dados foi utilizado um questionário autoaplicável em 

formato eletrônico contendo as seguintes medidas: 

 Escala de Satisfação no Trabalho – A medida foi construída e 

validada por Siqueira (1995; 2008). Contêm em sua forma reduzida 

cinco fatores com três itens cada: satisfação com colegas de trabalho 

(α = 0,81); satisfação com o salário (α = 0,90); satisfação com a chefia 

(α = 0,89); satisfação com a natureza do trabalho (α = 0,77) e 

satisfação com promoções (α = 0,81). As respostas são dadas em uma 

escala de 7 pontos (1=totalmente insatisfeito, 2=muito insatisfeito, 

3=insatisfeito, 4=indiferente, 5=satisfeito, 6=muito satisfeito e 

7=totalmente satisfeito). Um exemplo de item para o fator que mede a 

satisfação com os colegas é “com o espírito de colaboração dos meus 

colegas de trabalho”; exemplo de item para o fator que mede a 

satisfação com o salário é “com meu salário comparado com o quanto 

eu trabalho”; exemplo de item para o fator que mede a satisfação com 

a chefia é “com a maneira como meu chefe me trata”; exemplo de item 

para o fator que mede a satisfação com a natureza do trabalho é “com 

o grau de interesse que minhas tarefas me despertam”; e um exemplo 

de item para o fator que mede a satisfações com promoções é “com a 

maneira como esta empresa realiza promoções de seu pessoal”.  

 Escala de Envolvimento com o Trabalho – Construída e validada por 

Siqueira (1995; 2008), é composta por cinco itens (α = 0,78). As 

respostas são dadas em uma escala de 7 pontos (1=discordo 

totalmente, 2=discordo moderadamente, 3=discordo levemente, 4=nem 

concordo e nem discordo, 5=concordo levemente, 6=concordo 

moderadamente e 7=concordo totalmente). Um exemplo de item desta 

escala é “as coisas mais importantes que acontecem em minha vida 

envolvem o meu trabalho”. 

 Escala de Comprometimento Organizacional Afetivo (ECOA) – Esta 

escala foi construída e validada por Siqueira (1995; 2008) e contém em 
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sua forma reduzida, cinco itens (α = 0,93). As respostas são dadas em 

uma escala de cinco pontos (1=nada, 2=pouco, 3=mais ou menos, 

4=muito, 5=extremamente). Um exemplo de item desta escala é 

“orgulhoso dela”. 

 Escala de Percepção de Sucesso na Carreira - A escala foi 

construída e validada por Costa (2011) e é formada por 12 frases em 

que o respondente determina seu grau de concordância, por meio de 

respostas dadas numa escala de cinco pontos (1=discordo totalmente, 

2=discordo; 3=nem discordo nem concordo; 4=concordo e 5=concordo 

totalmente). A medida contém dois fatores: um relativo à de percepção 

de sucesso intrínseco (α=0,85) e outro de percepção de sucesso 

extrínseco  (α=0,83). A frase “tenho orgulho do que faço 

profissionalmente” é exemplo de item do sucesso intrínseco e “estou 

tranquilo sobre meu futuro quanto às minhas necessidades financeiras 

e materiais” é exemplo do sucesso extrínseco. 
 

 Desempenho - O desempenho foi medido de acordo com a avaliação 

que é feita pelos alunos e pela coordenação de tutoria da instituição de 

ensino, em que ao final de cada curso, tanto os alunos quanto a 

coordenação atribuem uma nota de 0 a 100 para o desempenho do 

professor tutor. Ao final do processo o sistema faz, automaticamente, 

um cálculo sobre essas notas, formando, assim, uma média final. Esta 

média final fica disponível no site da instituição para cada professor e 

para a coordenação, sendo usada para construção de um ranking de 

cada professor tutor. 

 Dados Pessoais - Foram acrescentadas algumas questões no final do 

questionário na intenção de definir o perfil dos professores 

participantes do estudo. Estes itens visavam caracterizar os docentes 

em um aspecto como idade, sexo, estado civil, tempo de trabalho e 

escolaridade. 
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3.4 Procedimentos 

Foi criado um questionário eletrônico no qual estavam contidas todas as 

medidas do instrumento, o qual foi disponibilizado no ambiente survey monkey. Os 

respondentes tiveram acesso ao questionário via link contido em e-mail. 

 

3.5 Análises dos dados 

Para o tratamento e análise dos dados foi utilizado o software estatístico 

SPSS – Statistical Package for the Social Science, versão 18.0 para Windows. 

Foram calculadas frequências, percentuais, médias, desvios padrão, índices de 

precisão das medidas (alfa de Cronbach), índices de correlação (r de Pearson) e 

teste de diferenças entre médias (t de Student). O software estatístico SPSS tem 

como objetivo contribuir na área de pesquisas em ciências humanas e sociais, 

através da análise de dados, possibilitando ao pesquisador obter as variáveis e 

índices de correlação com agilidade e praticamente nenhuma margem de erro, 

comparando-o a outros softwares da mesma área.  

O índice de precisão de medidas utilizado – alfa de Cronbach – é uma medida 

de confiabilidade, isto é, a avaliação da consistência interna dos questionários. Seus 

valores podem variar de 0 a 1,0. Quanto maior for a proximidade de 1, maior será 

este índice. Em síntese, as maiores aplicabilidades do alfa de Cronbach estão na 

medida de confiabilidade obtida em um único teste, tornando desnecessária a 

realização de testes paralelos ou a repetição do mesmo teste. Devido sua fórmula é 

possível aplicá-lo em questionários de múltipla escola de escalas dicotômicas, 

escalas atitudinais de variáveis categóricas politômicas e, é rapidamente calculável 

devido a fundamentar-se em princípios estatísticos básicos. (FIGUEIREDO FILHO; 

SILVA JÚNIOR, 2009).  
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Os resultados foram organizados em duas seções. Na primeira serão 

apresentados, interpretados e discutidos os resultados das análises descritivas 

referentes à variável percepção de sucesso na carreira, bem-estar no trabalho 

(satisfação no trabalho, comprometimento organizacional afetivo e envolvimento 

com o trabalho) e desempenho. Na segunda, serão apresentados, interpretados e 

discutidos os índices de correlação entre as variáveis do estudo. 

 

4.1 Análises Descritivas  
 

A Tabela 02 contém as médias, os desvios-padrão, as escalas de respostas, 

os índices de precisão das escalas de medidas concernentes à percepção de 

sucesso na carreira, satisfação no trabalho, comprometimento organizacional 

afetivo, envolvimento com o trabalho e desempenho, bem como os valores do teste t 

de Student. Os valores em t de Student verificam a divergência ou as variações 

entre 2 médias. (HAIR et al., 2005) 

No presente estudo foi aplicada para investigar o distanciamento dos valores 

médios das variáveis sobre análise do ponto médio das escalas de respostas. 
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Tabelas 02 - Médias, desvios-padrão, escalas de respostas, índices de precisão 

das medidas e valores de t de Student (n=128). 

 

Variáveis Médias 
  Desvio 

  Padrão 

 

Escalas 
de 

respostas 

Índices 
de 

precisão 

 

Valores 
teste t 

Percepção de sucesso 
na carreira 
 
Satisfação no trabalho 
 
 
Comprometimento 
organizacional afetivo 
 
Envolvimento com o trabalho              

 

Desempenho 

 

 

3,96 

 

4,64 

 

 

3,65 

 

 

4,11 

 

89,79 

 

 

 

 

 

0,62 

 

0,99 

 

 

0,91 

 

 

1,50 

 

10,95 

 

 

 

 

 

1 a 5 

 

1 a 7 

 

 

1 a 5 

 

 

1 a 7 

 

0 a 100 

 

 

 

 

0,90                

 

0,94          

 

 

0,96 

 

 

0,90 

 

-  

 

 

 

17,534*
*               
 

7,323**         

 
 

8,065** 

 
 

 

0,855 

 

-  

**p<0,01 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

     

Mediante análise das variáveis dispostas na tabela 02, constata-se na 

primeira variável, o alcance de média 3,96, com desvio padrão (DP = 0,62). Este 

valor é significativamente superior a t 17.534 e ao ponto médio das escalas de 

respostas, (valor = 3). Pode-se perceber que os professores de EaD parecem 

“concordar” que obtiveram sucesso na carreira. 

Este resultado aponta que os docentes questionados possuem uma 

percepção positiva de sucesso na carreira. Costa (2011) possibilita melhor 

compreensão da expressão “percepção de sucesso na carreira”: 

 
É a interpretação da pessoa sobre as suas realizações em relação à 
carreira, à sequência de posições ocupadas, atitudes e 
comportamentos, trabalhos, estudos e outras experiências de vida, 
que refletem o desenvolvimento de competências para lidar com 
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situações de trabalho de maior complexidade, em constante 
transformação e que são influenciadas e negociadas em função de 
motivos e aspirações individuais, expectativas e imposições da 
organização e da sociedade (COSTA, 2011, p. 21). 

 

A dimensão de bem-estar no trabalho, satisfação no trabalho alcançou a 

média de 4,64, (com DP = 0,99), significativamente superior a t = 7.323, sendo p < 

0,01 ao ponto médio de escalas de respostas (valor = 4). Tais valores indicam que 

os professores questionados estão satisfeitos com seus colegas de trabalho, sua 

relação com a chefia, salário e oportunidades de promoção na instituição, o mesmo 

ocorre com suas tarefas.  

A dimensão de bem-estar no trabalho, comprometimento organizacional 

afetivo, alcançou média = 3,65; e (DP = 0,91) ao ponto médio (t = 8,065; p< 0,01) da 

escala de respostas (valor = 3). Desta forma, observa-se que os professores de EAD 

pesquisados parecem estar “muito” comprometidos afetivamente com a instituição 

em que trabalham, mantendo a tendência de se sentirem muito orgulhosos, 

contentes, entusiasmados, interessados e animados com o seu local de trabalho. 

A dimensão de bem-estar no trabalho, envolvimento com o trabalho, alcançou 

média 4,11 e (DP = 1,50), significativamente diferente (t = 0,855; NS) do ponto 

médio da escala de respostas (valor = 4). Mediante estes resultados constatou-se 

que os professores de EaD tendem a “nem concordar e nem discordar” que as 

maiores satisfações de suas vidas vêm do seu trabalho, que as horas no trabalho 

são as melhores do seu dia, e ainda que as coisas mais importantes que ocorrem 

em suas vidas envolvem seu trabalho. 

Em relação ao desempenho dos professores de EaD, nota-se que o grupo de 

docentes participantes do estudo alcançou média igual a 89,79 (DP = 10,95). Este 

instrumento de medida não possui ponto médio, todavia, constatou-se que a 

pontuação geral está situada em uma escala de 0 a 100. Mediante o resultado 

alcançado (89,79), há de se considerar que o nível de desempenho dos profissionais 

é alto e que os professores de EaD parecem apresentar um desempenho muito bom 

na instituição em que trabalham. 

 .   
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Diante dos resultados contidos na Tabela 02 e as análises interpretativas aqui 

desenhadas acerca do conteúdo expresso por meio das respostas aos instrumentos 

aplicados na avaliação de bem-estar no trabalho, é possível constatar que os 

professores de EaD pesquisados apresentam níveis elevados de bem-estar no 

trabalho, e que estão satisfeitos com seus trabalhos e muito comprometidos 

afetivamente com a instituição de ensino. Os resultados confirmaram uma tendência 

maior na ocorrência de níveis mais consideráveis de satisfação no trabalho. Tais 

constatações entram em consonância com a pesquisa de Valente (2007) sobre os 

níveis de bem-estar no trabalho em professores de educação física; e com Ferraz 

(2006; 2009) que também estudou as relações de bem-estar no trabalho, mas em 

atividades com os professores do ensino fundamental.  

O autor afirma ainda que as emoções positivas propiciam ao indivíduo formas 

para a elaboração de pensamentos que o ajudam a utilizar plenamente todos os 

recursos para encarar as adversidades, promovendo e protegendo a saúde e o bem-

estar na organização em que trabalha Siqueira, (2009. p. 251). O modelo teórico de 

bem-estar no trabalho (BET) proposto por Siqueira e Padovan (2008), está 

fundamentado nos conceitos de satisfação de Locke (1976), de envolvimento com o 

trabalho Lodahl; Kejner, (1965) e de comprometimento organizacional afetivo 

Mowday, Steers e Porter (1979). 

Com base nos resultados apresentados, pode-se concluir que os professores 

tendem a estar satisfeitos com o seu trabalho, muito comprometidos com a 

organização em que atuam como docentes e medianamente envolvidos (nem 

concordam nem discordam) com o seu trabalho na docência de EaD. 

 

4.2  Correlação 

Nesta seção serão apresentados e discutidos os índices de correlação 

calculados do r de Pearson demonstrados na Tabela 03 entre os escores médios da 

variável de percepção de sucesso na carreira, bem-estar no trabalho (satisfação no 

trabalho, comprometimento organizacional afetivo e envolvimento com o trabalho) e 

desempenho, com vistas a atingir o último objetivo do estudo. Foram adotados como 

parâmetros os critérios para análise de força das correlações propostos por 

Bisquerra, Sarriera, Martínez (2004, p. 147), a saber: r = 1, correlação perfeita; 0,80 

< r < 1, muito alta; 0,60 < r < 0,80, alta; 0,40 < r < 0,60, 47 moderada; 0,20 < r < 
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0,40, baixa; 0 < r < 0,20, muito baixa e r = 0 sem correlação ou nula. As mesmas 

interpretações serão utilizadas para os coeficientes negativos. 

Tabela 03 - Índices de correlação (r de Pearson) entre percepção e sucesso na 

carreira, bem-estar no trabalho e desempenho (n=128). 

Variáveis 1 2 3 4 5 

1. Percepção de 
sucesso na carreira 

-     

2. Satisfação no 
trabalho 

0,708** -    

3. Comprometimento 
organizacional afetivo 

0,496** 0,699** -   

4. Envolvimento com 
o trabalho 

0,366 0,298** 0,449** - 
 

 
5. Desempenho 0,058 0,018 0,071 0,240** - 

      

  
**p< 0,01 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Os cinco índices de correlação contidos na Tabela 03 mostraram resultados 

bastante díspares. Alguns resultados foram bastante baixos, como o desempenho 

e percepção de sucesso na carreira, que alcançou valor de 0,058 e outro ainda 

mais baixo de 0,018, entre desempenho e satisfação no trabalho.  

Segundo Hair et. al., (2005), pode-se observar, que os resultados contidos na 

tabela 3, revelam ainda que são altos e diretamente proporcionais os índices de 

correlação entre os escores médios de percepção de sucesso na carreira e 

satisfação no trabalho (0,708). Os escores médios entre percepção de sucesso na 

carreira, envolvimento com o trabalho e comprometimento organizacional afetivo, 

tiveram correlações moderadas (0,496 e 0,366 respectivamente), e em relação ao 

desempenho houve uma baixa correlação (0,058).  

Verifica-se ainda que os resultados das correlações variam de r = 0,018 a r = 

0,708, sendo que o maior índice de correlação encontrado foi entre a variável 

satisfação no trabalho e percepção de sucesso na carreira (r = 0,708; p<0,01) e o 

menor entre desempenho e satisfação no trabalho (r = 0,018; p<0,01).  

De acordo com os mesmos critérios de Bisquerra, Sarriera, Martinez (2004), 

ao se analisarem as demais correlações, nota-se que todas as dimensões de bem-
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estar no trabalho (satisfação no trabalho, envolvimento com o trabalho e 

comprometimento organizacional afetivo), tiveram correlação positiva com 

percepção de sucesso na carreira e desempenho, sendo que todos os índices 

alcançaram valores que variaram entre altos, moderados e baixos de correlação, de 

acordo com os mesmos critérios de Bisquerra, Sarriera, Martinez (2004).   

Estes resultados trazem evidências empíricas para se afirmar que as 

dimensões do bem-estar no trabalho e percepção de sucesso na carreira têm uma 

baixa correlação com o desempenho dos professores de EaD. O desempenho não 

apresenta correlação significativa com nenhuma outra variável: satisfação no 

trabalho (r = 0,018, p<0,01); comprometimento organizacional afetivo (r = 0,071, 

p<0,01), envolvimento no trabalho (r = 0,240, p<0,01) e percepção de sucesso na 

carreira (r = 0,058, p<0,01).  

Dando sequência a análise correlacional, verifica-se que a correlação 

moderada entre as dimensões de bem-estar no trabalho (satisfação no trabalho, 

envolvimento com o trabalho e comprometimento organizacional afetivo). Cabe 

ainda ressaltar que tais resultados dos preditores de bem-estar no trabalho 

corroboram com os achados de pesquisas realizadas anteriormente. (VALENTE 

2007; FERRAZ, 2009; POLIZZI FILHO, 2011). 

Diante desta análise correlacional, vale destacar que para as organizações 

manterem uma força de trabalho preparada para assumir diferentes tarefas nos mais 

variados contextos organizacionais devem preocupar-se com o bem-estar de seus 

profissionais fazendo com que tenham as melhores avaliações possíveis em relação 

à chefia, aos colegas, ao salário, às oportunidades de promoções e natureza do 

trabalho. (SIQUEIRA; PADOVAM, 2008). Além disso, confirmam a teoria de que a 

satisfação geral com a vida está correlacionada com a satisfação com o trabalho e, 

consequentemente, pode gerar vínculo afetivo com o trabalho, e com isso, elevando 

os níveis de desempenho. (SIQUEIRA; GOMIDE JR, 2004). 
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Por fim, verifica-se que bem-estar no trabalho parece ser bons indicadores 

com alta percepção de sucesso na carreira, porém em relação ao desempenho já 

não apresenta os mesmos resultados tão satisfatórios quanto o bem-estar no 

trabalho.  

A seguir serão apresentadas as análises da conclusão que poderão 

esclarecer melhor os resultados dessa pesquisa.  
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5 CONCLUSÃO  

 

Esta pesquisa propôs-se a investigar as relações entre percepção de sucesso 

na carreira, bem-estar no trabalho e desempenho com 128 professores de Ensino a 

Distância (EaD), de uma instituição particular de ensino superior, situada no Estado 

do Rio de Janeiro, interpretando e discutindo os níveis de relações entre as 

mesmas, à percepção de sucesso na carreira. 

O objetivo primordial foi o de contribuir como pesquisa no campo do 

comportamento organizacional, ampliando os conhecimentos sobre o Ensino a 

Distância (EaD), fenômeno este que vem incomodando, sobremaneira, a Gestão de 

Pessoas quanto aos quesitos apresentados. Deste modo, as literaturas citadas, bem 

como o questionário de autopreenchimento para a coleta de dados da instituição 

pesquisada, apresentaram contribuições para a análise dos objetivos a serem 

alcançados. 

Os resultados obtidos da revisão teórica, bem como os da pesquisa de campo 

e as respostas aos instrumentos aplicados quanto às médias calculadas; desvios 

padrão; índices de correlação (r de Pearson) e diferenças entre médias (t de 

student), indicaram que os professores de EaD tiveram sucesso na carreira docente 

de modo proporcional às demais variáveis, que revelaram, inicialmente, em relação 

ao bem estar, que os professores analisados estão satisfeitos com sua atuação 

profissional no Ensino a Distância (EaD). 

Quanto à contribuição dos resultados do estudo para a Gestão de Pessoas, 

percebeu-se que o Ensino a Distância (EaD), está inser id o  no  con t ext o  d o  

d esenvo lvim ent o  e d e acesso  às t ecno log ias d e in f o rm ação  e 

com un icação, b em  com o à necessid ad e crescen t e d e elevar  o  n ível d e 

esco lar id ad e, ap er f eiçoam ent o  e at ualização  p ro f issional con t ínuos. 

Dessa m aneira, o  EaD ap arece com o um a alt ernat iva p ara sup r ir  a 

d em and a p or  ed ucação ind ep end ent e d esses cursos envo lverem  

asp ect os p róp r ios com o o  uso  d e t ecno log ia d e in f o rm ação e 

com un icação e cu ja in t eração  en t re p ro f essores e alunos, em  m uit os 

casos, é f eit a t o t alm ent e à d ist ância. Deste modo, constatou-se que os 

professores pesquisados de EaD, apresentam níveis elevados de bem-estar no 
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trabalho em suas dimensões (satisfação, envolvimento e comprometimento 

organizacional afetivo), confirmando, por fim, a tendência na ocorrência de níveis 

consideráveis de desempenho. 

Portanto, nas contribuições para a prática organizacional, ficou evidente que 

para os professores do EaD contarem com uma força de trabalho satisfatória se faz 

necessário que seus gestores se preocupem em manter seus professores 

satisfeitos, buscando situações para que os mesmos mantenham um bem estar no 

trabalho e principalmente, que obtenham um bom desempenho, tornando o 

ambiente atrativo e interessante e com perspectivas animadoras em relação ao 

futuro da mesma. 

Como limitação deste estudo, pode-se apontar o fato de a pesquisa ter sido 

realizada em apenas uma universidade, esta não foi estendida à totalidade dos 

professores da universidade pesquisada – mais de 1000 docentes atuantes no 

Ensino a Distância (EaD). Deste modo, para estudos futuros, sugerem-se pesquisas 

comparativas entre professores que ministram suas disciplinas na modalidade 100% 

à distância, com uma abrangência maior de docentes, estendendo-se, também, aos 

professores do ensino presencial de universidades públicas estaduais e federais, 

para melhor conhecer o tema e validar os resultados deste estudo. Outrossim, 

também é importante analisar universidades que utilizem outras variáveis do 

comportamento organizacional, conceitualmente distintas entre si, e que 

provavelmente poderão melhorar os índices de predição de percepção de sucesso 

na carreira e no bem-estar no trabalho em suas dimensões (satisfação no trabalho, 

envolvimento com o trabalho, comprometimento organizacional afetivo) e 

desempenho, para além dos resultados obtidos nesta pesquisa, bem como 

identificar variáveis do comportamento organizacional que tenham capacidade para 

atuar com a percepção de sucesso na carreira.  

É necessário aprofundar-se, ainda mais, em pesquisas científicas quanto aos 

valores obtidos na relação entre a percepção de sucesso na carreira e o 

desempenho, tendo em vista que a percepção de sucesso na carreira é um tema 

que requer mais estudos, principalmente na relação com outras variáveis do 

comportamento organizacional. No entanto, sobre o bem estar no trabalho dos 

professores pesquisados, eles tendem a concordar que as maiores satisfações de 
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suas vidas vêm do seu trabalho, e com um bom desempenho, segundo os 

resultados das análises. 

Portanto, conclui-se que em relação à percepção de sucesso na carreira, ao 

bem estar no trabalho e ao desempenho, que os professores da instituição analisada 

demonstraram satisfação em sua atuação profissional no Ensino a Distância (EaD), 

sendo que as dimensões de bem-estar são as preferidas dos pesquisadores, pois 

apresentam variáveis positivas e significativas sobre os demais construtos desta 

pesquisa, comprovando que a instituição pode possibilitar um ambiente agradável de 

bem estar em suas dimensões (satisfação no trabalho, envolvimento com o trabalho, 

comprometimento organizacional afetivo) e com um bom desempenho aos 

professores que atuam no EaD. 
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ANEXO – Questionário da Pesquisa 

APRESENTAÇÃO 

Este questionário pretende coletar dados para um estudo sobre o que as pessoas 

pensam e sentem em relação a si mesmas e às suas vidas. Gostaríamos de contar 

com sua colaboração respondendo a este questionário. VOCÊ NÃO PRECISA SE 

IDENTIFICAR. PORTANTO, NÃO ESCREVA SEU NOME. Dê suas respostas 

conforme as instruções, não deixando NENHUMA questão em branco.  

 

PESQUISADOR: ANTONIO ROBERTO DA COSTA 

As questões abaixo devem ser respondidas levando em consideração a SUA 

interpretação sobre as SUAS realizações em relação à carreira, ou seja, à 

sequência de posições ocupadas e de trabalhos realizados até este momento em 

sua vida profissional. Portanto, responda levando em consideração: 

 Todo o seu progresso profissional e todos os trabalhos que você desenvolveu 

até hoje; 

 Incluindo trabalhos voluntários; 

 Sem se prender a um tipo de trabalho específico que você desenvolva hoje; 

 Ou a uma organização específica para quem você trabalha hoje.  

Abaixo estão listadas várias frases com percepções que você pode ter em relação à 

sua carreira, seu trabalho e sua vida pessoal ligada ao trabalho. Para cada item, 

você deve escolher e escrever entre os parênteses, um grau entre 1 e 5 conforme 

você discorda totalmente da frase para sua carreira (1) ou conforme você concorda 

totalmente com a frase sobre sua carreira (5).  

Discordo 

totalmente 
Discordo 

Nem 

discordo, nem 

concordo. 

Concordo 
Concordo 

totalmente 

1 2 3 4 5 

 
1. ( ) Tenho orgulho do que faço profissionalmente. 
2. ( ) Estou tranquilo sobre meu futuro quanto às minhas necessidades 

financeiras e materiais. 
3. ( ) Estou constantemente aprendendo e me desenvolvendo em minha 

carreira. 
4. ( ) Tenho criado inovações importantes durante minha carreira profissional. 
5. ( ) Tenho uma boa rede de contatos profissionais. 
6. ( ) Minha carreira é compatível com minhas vocações. 
7. ( ) Tenho sucesso nas avaliações da minha competência. 
8. ( ) Meu trabalho gera efeitos positivos na sociedade. 
9. ( ) Tenho alcançado minhas metas de nível hierárquico (ou cargos) em minha 

carreira. 

NÚMERO 
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10. ( ) Sou reconhecido(a) pelos colegas de trabalho. 
11. ( ) O prestígio (ou status) profissional da minha posição hierárquica está de 

acordo com meus interesses. 
12. ( ) Minha renda supre as necessidades minhas e de meus dependentes. 

 

As próximas frases falam a respeito de alguns aspectos do seu trabalho atual. 

INDIQUE O QUANTO VOCÊ SE SENTE SATISFEITO OU INSATISFEITO COM 

CADA UM DELES. Dê suas respostas anotando, nos parênteses que antecedem 

cada frase, aquele número (de 1 a 7), que melhor representa sua resposta. 

1=Totalmente insatisfeito 5=Satisfeito 

2=Muito insatisfeito 6=Muito satisfeito 

3=Insatisfeito 7=Totalmente satisfeito 

4=Indiferente  

 

NO MEU TRABALHO ATUAL SINTO-ME... 

1.  (    ) Com o espírito de colaboração dos meus colegas de 

trabalho. 

2.  (    ) Com o número de vezes que já fui promovido nessa 

empresa. 

3.  (    ) Com o meu salário comparado com o quanto eu trabalho. 

4.  (    ) Com o tipo de amizade que meus colegas demonstram por 

mim. 

5.  (    ) Com o grau de interesse que minhas tarefas me despertam. 

6.  (    ) Com o meu salário comparado à minha capacidade 

profissional. 

7.  (    ) Com a maneira como esta empresa realiza promoções de 

seu pessoal. 

8.  (    ) Com a capacidade de o meu trabalho absorver-me. 

9.  (    ) Com as oportunidades de ser promovido nessa empresa. 

10.  (    ) Com o entendimento entre mim e meu chefe. 

11.  (    ) Com meu salário comparado aos meus esforços no 

trabalho. 
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12.  (    ) Com a maneira como meu chefe trata-me. 

13.  (    ) Com a variedade de tarefas que realizo. 

14.  (    ) Com a confiança que eu posso ter em meus colegas de 

trabalho. 

15.  (    ) Com a capacidade profissional do meu chefe 

Abaixo estão listados vários sentimentos e emoções que alguém poderia ter em 

relação à empresa onde trabalha. INDIQUE A INTENSIDADE DE SEUS 

SENTIMENTOS E EMOÇÕES. Dê suas respostas anotando, nos parênteses que 

antecedem cada frase, aquele número (de 1 a 5) que melhor representa sua 

resposta. 

1 = Nada   2 = Pouco   3 = Mais ou menos4 = Muito 5 = Extremamente 

 

A EMPRESA ONDE TRABALHO FAZ-ME SENTIR ... 

1 (   ) Orgulhoso dela. 

2 (   ) Contente com ela. 

3 (   ) Entusiasmado com ela. 

4 (   ) Interessado por ela. 

5 (   ) Animado com ela. 

 

A seguir estão cinco frases referentes ao seu trabalho atual. INDIQUE O QUANTO 

VOCÊ CONCORDA OU DISCORDA DE CADA UMA DELAS. Dê suas respostas 

anotando, nos parênteses que antecedem cada frase, aquele número (de 1 a 7), que 

melhor representa sua resposta. 

1=Discordo totalmente               5=Concordo 

levemente 

2=Discordo moderadamente   6=Concordo 

moderadamente 

3=Discordo levemente    7=Concordo totalmente 

4=Nem concordo nem discordo 

 

1 (   ) As maiores satisfações de minha vida vêm do meu trabalho. 
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2 (   ) As horas que passo trabalhando são as melhores horas do meu 

dia. 

3 (   ) As coisas mais importantes que acontecem em minha vida 

envolvem meu trabalho. 

4 (   ) Eu como, vivo e respiro o meu trabalho. 

5 (   ) Eu estou pessoalmente muito ligado ao meu trabalho 

 

DADOS COMPLEMENTARES 

 

1- SEXO: (   ) MASCULINO   (   ) FEMININO. 

 

2- IDADE: ____ANOS. 

 

3- ESTADO CIVIL: (   ) SOLTEIRO       (   ) CASADO      (   ) OUTROS 

 

4- ESCOLARIDADE (INDIQUE QUAL O NÍVEL MAIS ALTO ALCANÇADO) 

       (   ) ESPECIALIZAÇÃO (   ) MESTRADO (   ) DOUTORADO 

 

5- TEMPO DE TRABALHO COMO DOCENTE DE EAD: ____ANOS. 

      SE FOR MENOS DE UM ANO ASSINALE AQUI: (    ) 

 

      6 -  TIPO DE UNIVERSIDADE:   (   ) PÚBLICA  (   ) PRIVADA   

 

      7 – INDIQUE O VALOR DA NOTA DO SEU RANKING DE TUTORES NA        

      FGV:__________ 

 


