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RESUMO 
 

A rápida evolução tecnológica decorrente do processo de globalização alterou profundamente o modo de 
atuação do professor universitário. O professor enfrenta inúmeros desafios, constituindo uma das categorias 
profissionais mais sujeitas a apresentar sofrimento mental. A Organização Internacional do Trabalho aponta 
a categoria docente como sendo a segunda a apresentar mais doenças ocupacionais. Estudos comprovam 
que esses danos se manifestam por meio de um conjunto de sinais do corpo e da psique, como estresse, 
ansiedade, depressão e fadiga. Nesse contexto, surgiram as Escolas Promotoras da Saúde com o intuito de 
promover ações de promoção à saúde tanto para os alunos quanto para os professores e demais 
colaboradores que trabalham nessas instituições. O presente trabalho tem como objetivo realizar revisão de 
literatura referente às Escolas Promotoras da Saúde e produzir estudo comparativo referente à influência na 
qualidade de vida do trabalho (QVT) de professores do campus da Unicesumar em Maringá/PR após 
instalação de nova sala de professores (projeto InspiraSpace) dotada de ferramentas de ensino que utilizam 
conceitos tais como: Cultura Maker, Tecnologia Educacional, Aprendizagem Criativa e Aprendizagem 
Colaborativa. A metodologia consiste na aplicação do questionário WHOQOL-bref aos aproximadamente 
cinquenta professores que serão contemplados pelo projeto InspiraSpace. Serão realizadas coletas de 
dados antes e após a construção da sala de professores. Espera-se que o presente trabalho possa auxiliar 
na decisão de instalação de novas salas de professores com esse conceito em outros campi da 
UNICESUMAR, bem como incentivar a construção de ambientes com essas ferramentas educacionais 
também em outras instituições de ensino. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O notável processo de globalização que a sociedade atual vive impõe um ritmo 
acelerado de produção tecnológica e altera de maneira profunda as relações 
desenvolvidas no mundo do trabalho, provocando, por consequência, queda crescente na 
qualidade de vida da população trabalhadora. Nesse contexto, o ambiente escolar não 
foge à essa regra, para a qual tem sido, cada vez mais, impostas novas demandas no 
processo de formação de crianças e jovens. Uma das categorias profissionais que mais 
tem exigido mudanças é a dos professores, em virtude da intensificação do ritmo de 
trabalho (Santomé, 2011). Na concepção de trabalhar a saúde coletivamente no ambiente 
escolar, não se pode perder de vista a noção de saúde individual, o que remete à reflexão 
sobre a saúde dos professores com os quais se pretende trabalhar, pois uma escola 
promotora de saúde deve incluir a ideia do docente saudável, possuindo bem-estar em 
diversos aspectos, como físico, mental, espiritual, entre outros (Rocha et al, 2007). 
 Nesse contexto, nos campos de ação da promoção da saúde, descritos pela Carta 
de Ottawa em 1986, destaca-se a criação de ambientes acadêmicos favoráveis à saúde. 
As Escolas Promotoras de Saúde (EPS) constituem uma iniciativa de caráter mundial que 
tem como antecedente a Rede Europeia de Escolas Promotoras de Saúde, articulada 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1992. As EPS´s foram lançadas pela 
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS)/OMS na região da América Latina e do 
Caribe em 1995. A Carta de Edmonton (2005) introduziu o conceito de Universidades 
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Promotoras de Saúde (UPS) que são instituições de educação superior que revisam seus 
próprios sistemas e processos, visando assumir a responsabilidade de contribuir para a 
melhoria da saúde e bem estar de seus colaboradores e acadêmicos. A Carta de 
Okanagan elaborada em 2015 atualiza o conceito de Universidades Promotoras de 
Saúde: são universidades e faculdades que infundem operações, práticas de negócios e 
mandatos acadêmicos criando culturas universitárias de compaixão, bem-estar, equidade 
e justiça social. 
 Esse documento acrescenta ainda que UPS é uma instituição responsável por 
“transformar a saúde e a sustentabilidade da sociedade contemporânea e das próximas 
gerações, fortalecer a comunidade e contribuir para o bem estar das pessoas, lugares e 
do planeta”. Sendo assim, a UPS possui papel fundamental na formação profissional, na 
estimulação da melhoria na qualidade de vida dos docentes, discentes e funcionários, 
além de influência indireta sobre a estruturação da sociedade e no modo de vida e saúde 
dos sujeitos sociais (Arroyo et al., 2009). 

Os docentes do Ensino Superior, particularmente, são afetados, principalmente, por 
pressão em relação à produção intelectual e sobrecarga de trabalho (Borsoi, 2012). A 
literatura aponta o estresse, a ansiedade, o esgotamento e problemas relacionados ao 
sono como alguns dos principais sintomas de adoecimento mental de professores 
universitários (Santos e Siqueira, 2010). Neste contexto, a atuação das Universidades 
Promotoras de Saúde é de fundamental importância para a realização de ações que 
visem melhorar a qualidade de vida e motivação dos docentes.  

A UNICESUMAR recebeu a certificação para tornar-se uma UPS em junho de 
2018. O presente estudo irá realizar uma análise dos valores e princípios contidos nos 
documentos basilares do movimento Universidades Promotoras de Saúde e terá como 
produto da pesquisa a realização de estudo que tem como objetivo verificar se ocorrerá 
melhoria na qualidade de vida e motivação de professores docentes no campus da 
UNICESUMAR localizado na cidade de Maringá/PR após a implantação do projeto 
InspiraSpace. Esse projeto consiste na construção de nova sala de professores contendo 
conceitos inovadores, tais como: Cultura Maker (aprendizado “mão na massa” de criar, 
observar, reutilizar, consertar, experimentar ideias, produtos ou protótipos com foco na 
construção de soluções criativas (Frosch et al.,2017)), Tecnologia Educacional (uso de 
recursos tecnológicos para potencializar o processo de ensino e aprendizagem (Basniak 
et al.,2016)), Aprendizagem Colaborativa (metodologia baseada na interação, 
colaboração e participação ativa preconizando a troca de experiências e promovendo o 
engajamento e motivação dos envolvidos (Klein et al., 2016)) e Aprendizagem Criativa 
(associa materiais artesanais e tecnológicos para o desenvolvimento da aprendizagem 
criativa. Inclui a ludicidade como elemento para o desenvolvimento da criatividade e a 
possibilidade de trocas entre quem ensina e quem aprende). Para mensuração de 
resultados, será utilizado instrumento validado que irá comparar os níveis de qualidade de 
vida no trabalho antes e após a instalação da nova sala de professores. 
 

2 METODOLOGIA 
 

Será realizado um estudo descritivo de corte transversal. Inicialmente será 
realizada uma revisão de literatura em obras de autores especializados no tema nas 
bases científicas. Em seguida, será elaborado um questionário para a coleta de dados 
referentes à qualidade de vida no trabalho dos professores universitários. 

A qualidade de vida no trabalho (QVT) está vinculada à satisfação do indivíduo no 
ambiente de trabalho e fora deste. Algumas variáveis como remuneração, relações 
interpessoais e valorização do trabalho, quando associadas a aspectos da vida pessoal, 
influenciam a qualidade de vida no trabalho. Diante dessa constatação, foram 
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desenvolvidos questionários que medem a qualidade de vida no trabalho através de 
instrumentos mundialmente conhecidos.  

Com o intuito de medir a qualidade de vida no trabalho (QVT), foram desenvolvidos 
vários instrumentos para este fim. A Organização Mundial de Saúde desenvolveu dois 
questionários para avaliar a QVT: o WHOQOL-100 e o WHOQOL-bref, sendo este uma 
versão abreviada do instrumento original. 

Nesse estudo será aplicado o instrumento WHOQOL-bref, o qual possui 20 
questões distribuídas da seguinte forma: quatro questões do domínio físico/saúde, três do 
domínio psicológico, quatro do domínio pessoal e nove questões do domínio pessoal 
(CHEREMETA et al., 2011). Também será desenvolvida uma ferramenta para o cálculo 
dos dados no software Microsoft Excel for Windows, de forma que basta tabular os dados 
nos locais específicos e os cálculos serão realizados automaticamente. O instrumento de 
pesquisa será aplicado em duas fases da pesquisa: a primeira etapa será realizada 
anteriormente à implantação da nova sala de professores (projeto InspiraSpace) e 
segunda etapa será aplicada após a implantação e três meses de utilização da nova sala 
de professores. A amostra estimada será de aproximadamente cinquenta professores da 
UNICESUMAR que estarão contemplados pelo projeto InspiraSpace. Igual número de 
professores farão parte do grupo controle, no qual serão selecionados professores da 
mesma instituição que não terão acesso à sala (InspiraSpace) dos professores. 

Após essa série de coleta de dados e análises, será realizada a elaboração do 
artigo científico de acordo com os itens descritos anteriormente. O projeto será submetido 
ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNICESUMAR, e os participantes da pesquisa 
deverão assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 
3 RESULTADOS ESPERADOS 

 

A sala dos professores é um local de acesso democrático, contínuo e de 
interlocução institucional, desta forma, a construção da nova sala de professores, 
denominado projeto InspiraSpace, busca estimular os docentes à prática da inovação e 
ao aprendizado constante, além de promover a exploração, construção e experimentação 
por meio de um aprendizado colaborativo e coletivo. Neste espaço também será possível 
a realização de outras atividades, tais como: oferta de cursos de extensões, atividades de 
caráter empreendedor, coworking para os estudantes iniciarem suas carreiras, 
colaboradores poderão utilizar de forma estratégica para promoção de soluções para os 
problemas institucionais. A sala conterá diversos dispositivos que podem auxiliar a 
realização dessas atividades (toten de metodologias, TV com feed de notícias, objetos de 
relaxamento, mesa para reuniões, etc.). O presente trabalho visa avaliar o impacto da 
implantação da nova sala de professores sobre a qualidade de vida no trabalho dos 
professores universitários da UNICESUMAR. Resultados deste trabalho poderão servir de 
subsídio para a instalação de novas salas de professores com esse conceito tanto nos 
demais campi da UNICESUMAR quanto em outras instituições de ensino. 

O presente trabalho pretende realizar um comparativo da qualidade de vida no 
trabalho de professores universitários antes e após a instalação de nova sala de 
professores contendo diversas ferramentas inovadoras e que objetivam melhorar as 
condições de trabalho destes professores. O resultado deste estudo pode contribuir para 
a decisão de instalação de novas salas de professores com esse conceito em outros 
campi da UNICESUMAR, bem como incentivar a construção de novas salas de 
professores com essas ferramentas em outras instituições educacionais. 
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