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| Introdução | 

O guião de entrevista sobre o stresse ocupacional e estratégias de 

confronto (ESOEC) destina-se a recolher informações acerca do modo como 

diferentes pessoas avaliam e respondem às exigências ocupacionais, 

procurando contribuir para um melhor entendimento acerca dos fatores que 

condicionam e facilitam o exercício profissional. 

O guião é constituído por 19 questões e está dividido em quatro partes: i) 

escolhas e comprometimento profissional; ii) avaliação e confronto com o 

stresse ocupacional; iii) indicadores de eficácia e sucesso profissional; e iv) 

indicadores globais de satisfação e stresse. 

É ainda facultada uma ficha de identificação para recolha de informação 

demográfica acerca do profissional. 

 

Objetivos e cuidados na aplicação da entrevista 

 

I Parte 

A primeira parte recolhe informações acerca do percurso e escolhas 

profissionais do entrevistado, observando-se o tipo de razões e motivações 

associadas ao exercício da profissão, em paralelo, com uma abordagem 

acerca do modo como é vivenciada cada ocupação (“significado” pessoal). 

Procura-se, deste modo, analisar o que está em causa para os profissionais em 

termos da importância que atribuem ao trabalho, sendo relevante distinguir 

entre os que exercem a profissão sem grande comprometimento pessoal e os 

que evidenciam uma grande identificação e empenho pessoal naquilo que 

fazem. 
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II Parte 

A segunda parte da entrevista aborda, em termos genéricos, o modo 

como o entrevistado avalia e gere o stresse ocupacional. Neste caso, é 

proposto uma análise das competências psicológicas necessárias para o 

exercício da profissão, seguindo-se a descrição das potenciais fontes de 

stresse associadas à atividade em causa e terminando com a observação das 

estratégias de confronto utilizadas para lidar com os fatores promotores de mal-

estar e pressão. 

III Parte 

A terceira parte da entrevista visa recolher informações acerca dos 

indicadores de eficácia e sucesso profissional assumidos pelo entrevistado. As 

questões propostas procuram complementar as informações obtidas no início 

da entrevista, pois devemos assumir uma relação entre a motivação pessoal e 

o comprometimento profissional (discutidos na primeira fase da entrevista) e os 

critérios de eficácia utilizados para avaliar os resultados alcançados 

(analisados nesta parte da entrevista). 

IV Parte 

A última parte do guião é constituída por cinco questões acerca do nível 

global de stresse ocupacional e satisfação/realização profissional do 

entrevistado, tendo sido desenvolvida com base em instrumentos similares 

utilizados por Boice e Myers (1987), Kyriacou e Sutcliffe (1978) e Rodolfa e 

Kraft (1988). Esta secção pode ser utilizada a título facultativo pelo 

entrevistador, dependendo da necessidade de concretizar melhor o 

posicionamento do entrevistado acerca da sua experiência global de stresse e 

quais são os sentimentos de satisfação/realização profissional que apresenta. 

Caso o entrevistador sinta segurança nas informações recolhidas nas etapas 

anteriores, então poderá evitar a recolha destes dados. 
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Antes de iniciar a entrevista 

1. Especificar o âmbito do trabalho (ex: realização de um trabalho de 

licenciatura/mestrado/doutoramento e/ou de investigação na Universidade 

do Minho); 

2. Apresentar os objetivos da entrevista: “analisar a forma como diferentes 

pessoas percecionam e avaliam o trabalho e o modo como lidam com as 

exigências profissionais que lhes são colocadas”; 

3. Informar acerca da difusão de resultados e explicar a natureza confidencial 

e anónima da recolha, tratamento e divulgação das informações. Se assim 

o desejar, o entrevistado poderá ter acesso à informação final; 

4. Antes de iniciar a entrevista, salientar ao/à entrevistado(a) a possibilidade de 

colocar dúvidas sempre que não entender bem as questões efetuadas; 

5. Solicitar a autorização para efetuar a gravação da entrevista: realçar a 

importância da gravação devido à necessidade de transcrever e analisar 

posteriormente a informação obtida. 

 

Final da entrevista 

1. No final da entrevista, reforçar a possibilidade do(a) entrevistado(a) 

acrescentar informações relevantes ou que não tenha mencionado 

durante a sua realização; 

2. Verificar a disponibilidade do(a) entrevistado(a) para ler posteriormente a 

transcrição da informação recolhida com o objetivo de emitir um parecer 

sobre a adequação das opiniões que forneceu, corrigir eventuais erros e/ou 

mal-entendidos nas respostas dadas; 

2.1. No caso afirmativo, combinar a forma de envio da transcrição da 

entrevista (pessoalmente, por correio, etc.) bem como os prazos para a 

entrega e recolha da mesma. 
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| Identificação | 

Nome completo ________________________________________________________ 

Idade _____________ 

Estado civil: Casado ___ Solteiro ___ Divorciado ___ Viúvo ___ Outro _________________ 

Número de filhos ____     Idade dos filhos _________________________________ 

 

| Formação Académica | 

1. Grau académico mais elevado: 

Até ao 1º ciclo ___   2º ciclo ___   3º ciclo ___   Ensino Secundário ___ 

Bacharelato ___ Licenciatura ___ Mestrado ___ Doutoramento ___ 

Outros __________________________________________________________ 

2. Há quantos anos terminou o seu curso/formação? ________ anos 

 

| Situação Profissional | 

3. Local de trabalho (exemplos: hospital, universidade, clínica privada, empresa, escola, 

centro de saúde, etc.): ____________________________________________________ 

4. Tempo médio (em minutos) no percurso entre casa e o trabalho (ida e volta) ________ 

5. Contexto profissional: Sector público ___  Sector privado ___  Sector público e privado ___ 

6. Área/Serviço de atividade profissional principal atual: _____________________ 

________________________________________________________________________ 

7. Experiência profissional nesta área de atividade principal: ________ anos 

8. Nº médio de horas de trabalho por semana: ________ horas 

9. Nº médio de horas por semana em serviço direto a pessoas: ________ horas 

 

 

 

 

Data da entrevista _____ / _____ / _______ 

 

Local ______________________________  

 

Tempo de duração da entrevista __________  

(Início _____h _____min. / Final _____h _____min.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para devolver os resultados deste estudo preencha, por favor, os seguintes dados: 

Nome completo _________________________________________________ 

Morada ________________________________________________________ 

Código postal ________ / ________  e-mail (se disponível) _______________ 
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| Guião de entrevista | 

 

| I Parte – Escolhas e comprometimento profissional | 

1. Quais as razões que o/a levaram a escolher esta profissão? 

 

2. Atualmente, que razões o/a motivam a exercer esta profissão? 

 

3. Para si, o que significa ser ________________________? 

 

4. Voltaria a escolher esta profissão? Porquê? 

 

| II Parte – Avaliação e confronto com o stresse ocupacional | 

5. Do ponto de vista psicológico, quais são as características/competências psicológicas 

necessárias para exercer a sua profissão (se necessário, solicitar exemplos no dia-a-dia 

da atividade profissional)? 

 

6. Acha que estas características foram melhorando ao longo do tempo, ou é “algo que se tem 

e com que se nasce”? 

 

7. Quais são, para si, os maiores problemas que enfrenta na sua profissão? 

(*) Se necessário, utilizar a grelha fornecida no final, de modo a garantir a análise adequada 

das fontes de stresse mais prevalentes para o entrevistado em causa. Procurar obter 

exemplos concretos das fontes de stresse no dia-a-dia de trabalho do entrevistado. 

 

8. O que faz para lidar e resolver cada um desses problemas (ex: o que costuma pensar, o que 

costuma fazer, etc.)? 

 

9. Como costuma lidar com o possível insucesso na sua profissão? 

 

10. Quais são as consequências pessoais dos problemas referidos (ex: em termos físicos, 

psicológicos, profissionais, familiares, etc.)? 

 

11. Em toda a sua carreira, qual a situação que lhe provocou maior pressão e mal-estar? 

 

12. O que fez para lidar e resolver esse problema? 

 

| III Parte – Indicadores de eficácia e sucesso profissional | 

13. Do ponto de vista profissional, o que significa para si ter sucesso e ser eficaz? 

 

14. Do ponto de vista profissional, há novos desafios para si no futuro? Quais? 
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| IV Parte (Opcional) – Indicadores globais de satisfação e stresse (*) | 

Em termos gerais, a minha atividade profissional provoca-me… 

Nenhum 
stress 

Pouco 
stress 

Moderado 
stress 

Bastante 
stress 

Elevado 
stress 

0 1 2 3 4 

 

Para cada um dos aspetos que a seguir se referem, assinale o número que melhor 

reflete a sua opinião relativamente à sua situação: 
 

 MUITO                 MUITO 
BAIXO                  ALTO 

16) Nível global de satisfação profissional atual 
 

1 2 3 4 5 6 

17) Desejo de abandonar o atual local de trabalho durante os 
próximos 5 anos 

 1 2 3 4 5 6 

18) Desejo de abandonar a profissão durante os próximos 5 
anos 

 1 2 3 4 5 6 

19) Nível global de realização profissional atual 
 

1 2 3 4 5 6 

 

(*) – Solicitar o preenchimento destes itens ao entrevistado 

ÁREAS DE STRESSE EXEMPLOS 

Fatores intrínsecos 
Excesso de horas de trabalho, insuficiência de 
recursos/meios, riscos e perigos à integridade física 
e/ou mental 

Ambiguidade nas funções Clareza dos objetivos e rendimento a atingir 

Responsabilidade assumida 
Responsabilidade pelo bem-estar dos outros e/ou pela 
gestão dos recursos materiais/financeiros 

Ambiente de trabalho 
Relações com colegas/subordinados/superiores 
hierárquicos 

Progressão na carreira 
Rapidez na promoção, insegurança/instabilidade 
profissional 

Políticas organizacionais Participação na tomada de decisão e gestão do poder 

Problemas “extra-organizacionais” 
Gerir a carreira profissional com a vida pessoal e 
familiar 

Figura 1 – Áreas de stresse na atividade profissional (grelha de apoio à questão número 10) 


