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1. INTRODUCIÓN

O malestar laboral constitúe na actualidade un dos fenómenos que esper-
ta maior interese e debate no seo da comunidade científica. En efecto, dende dis-
tintas frontes (psicoloxía, medicina, socioloxía, ciencias económicas …) e baixo
diferentes rúbricas (estrés, burnout,…), o malestar laboral converteuse, dados os
elevados custos que leva de seu, nun tema “punteiro” no campo da investigación.
A necesidade de previr e/ou intervir acentúa, se cabe aínda máis, a oportunidade
de abordar esta complexa problemática.

Este tipo de consideracións constitúe, en boa medida, o alicerce do traba-
llo. Non obstante, a literatura empírica existente acerca do noso obxectivo –o
malestar laboral– presenta como denominador común a súa acusada vertebración
arredor de determinados indicadores (xa sexa o estrés, o burnout e, en menor
medida, e dende campos fronteirizos –a Psicoloxía social, por exemplo– a satis-
facción laboral). Esta polarización da investigación “arredor de” os indicadores do
malestar, unido á ausencia de medidas que dean conta do fenómeno baixo exame
(entendido globalmente), trouxo consigo que a presente aproximación teórica e, en
consecuencia, a formulación e o desenvolvemento empírico, se realizara atenden-
do a cada unha das facetas do malestar. 

O incremento na incorporación á actividade laboral durante as últimas
décadas proporcionoulles a moitas persoas as condicións axeitadas para a satis-
facción das súas necesidades e o seu desenvolvemento persoal, pero, de forma
paralela, tamén supuxo a aparición de novos problemas e preocupacións, espe-
cialmente, cando a realidade laboral supón, para outros moitos profesionais, con-
flitos internos e externos que se converten en importantes fontes de estrés e bur-
nout (“queima laboral”). 

Noutras palabras, o traballo pode ser, en ocasións, o principal desencade-
ante de fenómenos tan preocupantes coma o estrés e o burnout, que deterioran
seriamente o benestar e a saúde física e mental das persoas, o que repercute, á súa
vez, na organización para a que traballan e na sociedade no seu conxunto. 
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Teóricos e investigadores alcanzaron, despois de numerosos debates, un
notable consenso na conceptuación e delimitación dos construtos de estrés laboral
e burnout. Hoxe considérase que ambos fenómenos están intimamente relaciona-
dos, aínda que son conceptual e empiricamente diferentes. O estrés laboral, isto é,
a experiencia de estrés no ámbito concreto do traballo, é unha condición necesa-
ria, aínda que en contadas ocasións suficiente, para a aparición e desenvolvemen-
to da síndrome de burnout. Desta forma, a necesidade, formulada nas últimas
décadas, de estudar a síndrome de burnout vai ligada á necesidade de analizar o
proceso de estrés ocupacional. 

O estrés laboral desencadéase cando o traballador percibe que non conta cos
recursos suficientes para facer fronte ás demandas que se lle formulan. Cando este se
mantén no tempo, chegando a se facer crónico, prodúcese unha serie de efectos nega-
tivos para o traballador, un deles é a aparición e a expansión da “queima laboral”.

Polo tanto, o burnout non supón ningunha outra cousa que unha resposta
prolongada a un estrés laboral crónico; dito doutra forma, o burnout pode ser iden-
tificado como un tipo de resposta crónica a un estrés laboral a longo prazo e cun
impacto negativo e acumulativo. No entanto, como síndrome fiable e identificable
de estrés laboral (Maslach e Leiter, 2000), o burnout sitúa xeralmente a experien-
cia individual de estrés dentro dun contexto organizacional específico, aquel no
que se ofrecen servizos a outras persoas ou no que o traballo se realiza “man a
man” con outros individuos. Isto é, o estrés laboral é unha experiencia de males-
tar ocupacional que pode xurdir en calquera tipo de organización, mentres que o
burnout é un efecto do estrés laboral crónico que agroma en organizacións de ser-
vizos/axuda ou en traballos onde a interacción con outras persoas é continuada. De
modo que profesionais como médicos, profesores, enfermeiras, traballadores
sociais, policías, funcionarios de prisións, psiquiatras, psicólogos, etc., son espe-
cialmente propensos a “queimarse” polo traballo.

Unha cantidade considerable das investigacións sobre estrés ocupacional,
insatisfacción laboral e burnout centrou o seu interese nun destes colectivos: os pro-
fesionais do ensino. Afondando neste tema, dende os primeiros traballos de
Kyriacou e Sutcliffe (1978a, 1978b) produciuse un recoñecemento internacional do
estrés como un problema que afecta a un número considerable destes traballadores.
Así, por exemplo, na década dos oitenta, os datos aportados foron bastante varia-
dos, xa que se consideraba que a cifra dos profesores que experimentaban niveis
altos de estrés oscilaba entre un 30 e un 90% (Hawkes e Dedrick, 1983; Laughlin,
1984; Manthei e Solman, 1988). Na década seguinte, os estudos sobre este tópico
revelaron que polo menos unha terceira parte dos mestres avaliados consideraban
o ensino como unha profesión “estresante” ou “altamente estresante” (e.g., Borg,
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1990; Borg, Riding e Falzon, 1991; O´Connor e Clarke, 1990; Schonfeld, 1992).
Durante os últimos anos, diferentes investigacións continúan constatando que o
ensino é un oficio no que se aturan uns elevados niveis de estrés (e.g., Dunham e
Varma, 1998; Flowers, 2004; Kyriacou, 2000; Winefield e Jarret, 2001).

Pero ademais de estudar a prevalencia e a incidencia das distintas facetas
do malestar laboral entre os docentes, numerosos traballos de investigación cen-
tráronse na análise e na identificación dos factores que “dinamitan” o benestar físi-
co e psicolóxico dos docentes. O cuestionamiento dos alumnos acerca da compe-
tencia do profesor, a sobrecarga laboral, os conflitos “con” (superiores, colegas,
alumnos ...), a desvalorización social (en canto a prestixio) do docente, o ter que
afrontar situacións novas, o que as olladas críticas se volvan sempre cara ao
mesmo lado (isto é, o sistema educativo), e a falta de motivación dos alumnos
constitúen tan só unha mostra dos aspectos sinalados. Unidas a estas fontes de
estrés, e baixo distintos mantos conceptuais –determinantes, factores de risco,
variables explicativas–, as características de personalidade, o apoio social, o que
ocorre na vida (contrariedades cotiás, acontecementos vitais) e os recursos de que
dispón o individuo, conforman algunhas das “pezas” necesarias para poder com-
pletar o “crebacabezas” do malestar docente.

Pois ben, esta tese de doutoramento1 faise eco das consideracións máis
relevantes no campo do estudo do malestar laboral e articúlase arredor das seguin-
tes coordenadas:

1) Os docentes universitarios como obxectivo desta investigación.
Mentres que existe unha inxente cantidade de estudos sobre a pre-
valencia e a incidencia do estrés laboral e o burnout nos docentes
de ensino primario e secundario, o certo é que se confirma un
menor número de traballos con profesores de universidade. Será
entón este colectivo, o obxecto –ou máis propiamente, o suxeito–
da investigación.

2) Integración de variables. Fanse necesarias formulacións integrado-
ras que lles dean cabida a todos os factores que, na investigación
precedente, se mostraron como potencialmente útiles na predición
e/ou explicación do estrés laboral e o burnout. As variables que se
pretenden incorporar serán seleccionadas de distintos ámbitos:
laboral, persoal, relacional, social…

3) A “identidade” dos fenómenos. Analizarase no mesmo estudo o
estrés laboral, a insatisfacción laboral e o burnout, non só para cla-
rificar a natureza e o alcance de cada un deles, senón tamén para
valorar se estes fenómenos son susceptibles de ser explicados por
determinantes comúns. 
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2. OBXECTIVOS

Os obxectivos xerais deste traballo son: 1) examinar o estrés laboral e o
burnout en función de distintas variables que, tradicionalmente, se relacionaron
con estes fenómenos (Estudo I), e 2) determinar a natureza e o alcance da relación
entre o estrés, o burnout e a insatisfacción laboral, e explorar os principais corre-
latos e preditores destes tres fenómenos (Estudo II). Deseguido preséntanse os
obxectivos concretos de cada un dos estudos que forman este traballo.

Como se avanzou, no primeiro estudo, preténdese analizar o estrés labo-
ral e o burnout en profesores de universidade, en función de distintas variables
que, tradicionalmente, relacionaron con estes fenómenos. Este obxectivo xeral
tradúcese en obxectivos máis específicos. 

Así, en primeiro lugar, tratáronse de identificar as situacións laborais que
xeran maior estrés, a sintomatoloxía máis frecuente nestes profesionais e o tipo de
estratexias de afrontamento ás que recorren preferentemente para encararse co
estrés. Nun segundo momento, a partir do establecemento de grupos, tanto en fun-
ción do nivel autoinformado de estrés como de burnout, tratábase de examinar se
as fontes de estrés e os síntomas establecen diferenzas significativas entre os gru-
pos establecidos a priori para cada un dos fenómenos. 

O obxectivo xeral do segundo estudo é aclarar a natureza e o alcance da
relación entre o estrés, a insatisfacción laboral e o burnout nos docentes univer-
sitarios. Noutras palabras, trátase de incorporar un amplo conxunto de variables e
determinar a súa utilidade como correlatos e preditores destes fenómenos. 

Máis concretamente, referímonos, en primeiro lugar, a analizar a rela-
ción existente entre o estrés, a insatisfacción laboral e o burnout; ademais, pre-
tendemos profundar na covariación estatística entre estes tres fenómenos e as
diferentes variables que adoito foron consideradas como correlatos destes: ocu-
pacionais, persoais, sociais e extralaborais (especificamente: horas de traballo á
semana, tempo no traballo actual, tempo na profesión, Patrón de Conduta Tipo
A, dureza, optimismo, apoio da familia, apoio dos amigos, apoio social total,
acontecementos vitais, contrariedades cotiás e estratexias de afrontamento). En
segundo lugar, téntase determinar en qué medida as variables seleccionadas
explican os distintos indicadores do malestar laboral (e, en consecuencia, acla-
rar o común ou as diferenzas); especificamente, examínase nun primeiro
momento a capacidade explicativa dun conxunto de variables (ocupacionais,
persoais, sociais e extralaborais), os recursos de afrontamento constitúen os pre-
ditores das segundas análises e, en último termo, incorpóranse conxuntamente
“todos” os determinantes.
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3. ESTRUTURA

O traballo dividiuse en dúas partes claramente diferenciadas: parte teóri-
ca e parte empírica.

Na primeira, que comprende catro capítulos, ademais do achegamento
histórico-conceptual, pescúdase nas distintas variables que interveñen no “proce-
so” de malestar laboral, sen descoidar a sempre obrigada revisión da literatura ao
respecto. Concretamente, a evolución histórica, os avatares definicionais –coas
súas polémicas e controversias–, o desenvolvemento dos principais modelos
explicativos e a avaliación do estrés e o burnout danlle corpo ao Capítulo 1. No
Capítulo 2 realízase un achegamento aos “elementos” do proceso que lles dá
cobertura ás fontes de estrés –estresores laborais e extralaborais– e aos distintos
tipos de resposta -psicolóxica vs. fisiolóxica- de estrés. O percorrido polos dife-
rentes factores moduladores do proceso de estrés adquire protagonismo no
Capítulo 3; en particular, o apoio social, o afrontamento e algunhas variables de
personalidade –Patrón de Conduta Tipo A, dureza e optimismo–, que os estudosos
do campo vencellaron dende frontes preditivas e/ou explicativas cos fenómenos
analizados, constitúen os argumentos do desenvolvemento deste capítulo. O
Capítulo 4, último desta primeira parte, recolle unha exhaustiva revisión dos estu-
dos realizados sobre o estrés, o burnout e a insatisfacción laboral nos docentes. A
selección realízase, como non podería ser doutro modo, en función de todos os
determinantes desenvoltos nos capítulos previos, presentándose, ademais, na parte
final as “táboas resumo” recompilatorias dos estudos.

A parte empírica estrutúrase en tres capítulos distintos. O Capítulo 5
inclúe a formulación do problema, os obxectivos do traballo e cuestións de proce-
demento, tales como: mostra e descrición en función de distintos parámetros
sociodemográficos, variables e instrumentos de medida e as análises estatísticas
que se realizarán. Os resultados da investigación, artellados arredor dos estudos
empíricos, forman o Capítulo 6. Finalmente, no Capítulo 7 debátense os resulta-
dos obtidos e, tras a discusión, preséntanse as principais conclusións. 

Por último, ademais das dúas partes descritas, na tese de doutoramento
recóllese toda a Bibliografía consultada e un Anexo que contén a batería de cues-
tionarios usada para a avaliación do malestar laboral dos docentes. 

4. MÉTODO 

Para examinar, dende unha perspectiva multidimensional, o malestar labo-
ral dos profesores empregouse unha mostra composta por 628 profesores de uni-
versidade. Todos os suxeitos participantes pertencen á Universidade de Santiago
de Compostela e a mostraxe realizouse nos seus dous campus. As Facultades
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seleccionadas do Campus de Santiago de Compostela foron as seguintes:
Bioloxía, Ciencias da Educación, Dereito, Económicas e Empresariais, Farmacia,
Filoloxía, Física, Xeografía e Historia, Matemáticas, Medicina e Odontoloxía,
Psicoloxía e Química. No Campus de Lugo, os centros que participaron foron a
Facultade de Ciencias, a Escola Politécnica Superior, a Facultade de Humanidades
e a Facultade de Veterinaria.

Os fenómenos analizados no estudo son o estrés laboral, o burnout e a
insatisfacción laboral (este último, no segundo estudo). Por outro lado, incluíron-
se as variables que a literatura vencellou co malestar docente e que pertencen a
distintos ámbitos: ocupacionais (o número de horas de traballo á semana, o tempo
que o docente leva exercendo o seu traballo actual e o tempo de desempeño da súa
profesión), fontes de estrés no ámbito da docencia, síntomas relacionados co estrés
(número total de sintomatoloxía de natureza cognitiva, física/comportamental e
emocional), apoio social (da familia, dos amigos e total), variables de personali-
dade (Patrón de Conduta Tipo A, dureza e optimismo), fontes de estrés extralabo-
rais (acontecementos vitais e contrariedades cotiás) e distintas estratexias de
afrontamento. 

Os instrumentos de medida empregados para facer operativas estas varia-
bles son os seguintes: Inventario de Estresores Laborais para Profesores de
Universidade, Maslach Burnout Inventory-Educators Survey, Escala de
Insatisfacción Laboral, Inventario de Síntomas relacionados co Estrés,
Cuestionario de Provisión de Relacións Sociais, Cuestionario Tipo A de Bortner,
Persoal Views Survey, Test de Orientación Vital, Inventario de Acontecementos
Vitais, Escala de Contrariedades Cotiás, Inventario de Estratexias de
Afrontamento e ítems de elaboración propia. 

A aplicación das probas levouse a cabo individualmente con cada un dos
docentes. Un grupo de investigadores da Facultade de Psicoloxía adestrados na
realización de enquisas visitabamos distintos centros do Campus de Santiago e de
Lugo, co fin de solicitar a colaboración dos profesores nesta investigación, indi-
cándolles sempre e en todos os casos que a súa participación era anónima e
voluntaria. Ao mesmo tempo, no Servizo de Vixilancia da Saúde aproveitando a
circunstancia da revisión médica á que son sometidos os profesores anualmente,
conseguiuse que un importante número de docentes aceptasen participar nesta
investigación. 

Unha vez aplicadas as probas e codificados os datos resultantes, leváron-
se a cabo análises estatísticas de frecuencias, varianza, correlación e regresión.

Os exames de frecuencias permitirán coñecer cáles son os principais
estresores laborais, así como a sintomatoloxía da que informan os profesores de
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universidade e as estratexias de afrontamento utilizadas. A análise de varianza
empregouse aquí para determinar qué variables –distintos estresores e síntomas–
establecen diferenzas significativas entre tres grupos de docentes formados a
priori, en primeiro lugar, en base ao nivel de estrés laboral autoinformado
(grupo 1 con baixo nivel de estrés, grupo 2 con niveis moderados de estrés e
grupo 3 cun alto nivel de estrés) e, en segundo lugar, en base ao nivel de bur-
nout (grupo 1 con baixo nivel de burnout, grupo 2 con niveis moderados de bur-
nout e grupo 3 cun alto nivel de burnout). As distintas análises de correlación
realizadas oriéntanse cara ao exame do alcance e natureza da relación entre o
estrés, a insatisfacción laboral e o burnout, e preténdese examinar en qué medi-
da estes tres fenómenos se relacionan ou non entre si (primeira análise), con
outras variables ocupacionais, persoais, sociais e extralaborais (segunda análi-
se), e coas estratexias de afrontamento (terceira análise). Por último, levouse a
cabo unha serie de estudos de regresión múltiple “por pasos” cunha tripla fina-
lidade: 1) examinar en qué medida as  variables seleccionadas predín o estrés
laboral, a insatisfacción laboral e o burnout, 2) determinar cál é a contribución
das estratexias de afrontamento no estrés laboral, a insatisfacción laboral e o
burnout dos profesores de universidade, e 3) examinar cáles son as variables con
maior poder preditivo cando se inclúe o conxunto de variables vencelladas co
estrés e as estratexias de afrontamento –é dicir, o conxunto completo de varia-
bles independentes–.

5. RESULTADOS E CONCLUSIÓNS MÁIS RELEVANTES

Estudo I

Nun intento de identificar cáles son, no marco laboral dos docentes uni-
versitarios, as situacións ou factores valorados como estresantes, realizouse un
exame dos datos proporcionados pola mostra logo de cubrir o Inventario de
Estresores Laborais para profesores de universidade. Pois ben, baseándonos na
análise de frecuencias, pódese constatar que as situacións que os docentes indica-
ron que xeran maior tensión (isto é, aquelas cuxa media de valoración é máis ele-
vada) fan referencia ás dificultades nas relacións interpersoais ou á percepción de
falta de apoio, á sensación de sobrecarga / falta de tempo para realizar o traballo,
ao escaso control sobre algunhas cuestións laborais, ás características propias da
docencia (percepción do labor docente por parte dos alumnos e actitude destes
ante as clases), á burocracia administrativa e ao excesivo nivel de implicación per-
soal no traballo. Resumindo, parece evidente en función dos resultados comenta-
dos, que algunhas fontes de estrés poden ser cualificadas de inherentes ás caracte-
rísticas da profesión. 
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Polo que toca aos datos relativos á sintomatoloxía relacionada co estrés,
os principais indicios dos que informan os docentes universitarios refírense, por
orde de importancia, a: “esquecementos e/ou despistes”, “excesiva preocupación”,
“fatiga”, “irritabilidade”, “dificultade para concentrarse”, “dificultade para manter
a atención”, “dor de costas”, “impaciencia” e “problemas de sono”. En resumo, os
resultados indican que a sintomatoloxía que caracteriza esta mostra de docentes
universitarios corresponde a síntomas de tipo cognitivo xunto con algúns sinais de
tipo físico e emocional.

Outro grupo importante de achádegos fai referencia ás marcadas diferen-
zas establecidas en distintas fontes de estrés entre os docentes altamente estresa-
dos e os que informan de niveis moderados e baixos de estrés, por un lado, e entre
os docentes altamente queimados e os que advirten niveis moderados e baixos de
burnout, por outro. Resultado que leva a confirmar a importancia que o estrés e o
burnout presenta neste tipo de profesionais universitarios. 

En efecto, un exame xeral dos datos relativos ás análises de varianza, con-
firma que todas as fontes de estrés analizadas establecen diferenzas significativas
entre os grupos de docentes formados a priori en función do seu nivel de estrés e
burnout, coa única excepción do estresor “que suspenda a maior parte dos alum-
nos”, onde as diferenzas entre os grupos de profesores con distintos niveis de quei-
ma laboral non logran alcanzar a significación estatística. Así, aspectos como a
sobrecarga de traballo e a presión de tempo, a excesiva implicación persoal na pro-
fesión, a falta de apoio social, a ambigüidade de rol, o escaso recoñecemento polo
labor realizado ou o desenvolvemento do rol docente, amosan, entre outras, a súa
capacidade para establecer diferenzas estatisticamente significativas entre grupos
con distintos niveis de estrés ou de burnout. Estes resultados confirman, xa que
logo, que os profesores universitarios que se atopan máis estresados e máis quei-
mados, fronte aos que informan de niveis máis baixos de estrés e burnout, perci-
ben de forma máis ameazante distintos aspectos da docencia; isto é, realizan unha
valoración máis negativa do contexto universitario. 

Algo parello ocorre coas análises de varianza realizadas coa sintomato-
loxía asociada ao estrés, ao comparar os grupos de profesores universitarios esta-
blecidos en función do nivel de estrés e de burnout. Un primeiro exame dos datos
pon de relevo, que para a gran maioría de síntomas se establecen diferenzas esta-
tisticamente significativas entre grupos de docentes. Máis concretamente, é na
categoría de sintomatoloxía emocional onde todos os signos marcan a un nivel
significativo as diferenzas entre os grupos de docentes con distintos niveis de
estrés e de burnout; séguea moi de preto a categoría de síntomas cognitivos: fano
todos a non ser un (esquecementos ou despistes); e, en último lugar, a de sínto-
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mas físico/comportamentais, xa que, aínda que a maioría destes síntomas esta-
blecen diferenzas significativas entre os niveis de estrés e de burnout, as alerxias,
as “condutas insás” e os problemas de pel non logran acadar a significación esta-
tística. É interesante sinalar, ademais, que existe un maior número de síntomas
que marcan diferenzas estatisticamente significativas entre os tres grupos de
docentes cando estes se formaron en base ao nivel de burnout (mentres que uni-
camente dos síntomas, “perda de memoria” e “dores de cabeza”, establecen dife-
renzas significativas entre os tres grupos de docentes con niveis baixos, modera-
dos e altos de estrés).

En definitiva, os resultados derivados das análises de varianza apuntan
cara á existencia de importantes comunalidades entre o estrés e o burnout; cabe
salientar que a potencia dos estresores laborais e da sintomatoloxía para estable-
cer diferenzas significativas entre grupos con distintos niveis de estrés ou burnout
é moi semellante. 

De acordo cos resultados obtidos, pódese concluír a nivel xeral que:
1) As fontes de estrés das que a miúdo informan os docentes univer-

sitarios teñen que ver cos conflitos nas relacións persoais, a falta de
apoio por parte dos compañeiros, determinadas casuísticas inhe-
rentes á docencia (cuestionamiento por parte dos alumnos da com-
petencia e preparación do profesor, actitude pasiva dos alumnos nas
clases, por exemplo) e a excesiva burocratización e papelame.

2) Os síntomas dos que maioritariamente informan os docentes son
tanto cognitivos (esquecementos e/ou despistes, excesiva preocupa-
ción, dificultade para concentrarse), como físicos (fatiga, dor de cos-
tas, alteracións do sono) e emocionais (irritabilidade, impaciencia).

3) A práctica totalidade dos estresores laborais establecen diferenzas
significativas entre os grupos de docentes formados a priori en fun-
ción do nivel de estrés e burnout. Son os profesores máis estresa-
dos e queimados fronte aos que presentan menores niveis de estrés
e burnout, os que en maior medida realizan unha valoración máis
negativa dos distintos aspectos que configuran o seu contorno labo-
ral: as relacións cos compañeiros/superiores, a cantidade de traba-
llo a realizar, o nivel de implicación persoal no traballo, a ambi-
güidade rol, a competitividade, o recoñecemento ou o desenvolve-
mento do rol de profesor.

4) A maior parte de sintomatoloxía cognitiva, física e emocional
marca diferenzas estatisticamente significativas entre os grupos de
docentes con diferentes niveis de estrés e burnout. Mentres que
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para o burnout son varios os síntomas físicos, cognitivos e emocio-
nais que establecen diferenzas entre os tres grupos de docentes,
para o estrés unicamente se produce esta diferenza para dous sínto-
mas (cognitivo: perda de memoria, e físico: dores de cabeza).

Estudo II

Os resultados que fan referencia ás correlacións entre o estrés laboral, a
insatisfacción laboral e o burnout entre os profesores de universidade amosan, de
acordo co esperado, unha clara relación entre estes tres fenómenos e un patrón
coincidente en canto á dirección. Así, todas as correlacións son de signo positivo
e significativas, e o binomio estrés-burnout é o que presenta o coeficiente de aso-
ciación máis elevado.

Certificada a asociación entre o estrés, a insatisfacción laboral e o burnout,
analizáronse os puntos comúns existentes entre os fenómenos estudados por
medio das análises de correlación entre estes e un conxunto de variables seleccio-
nadas. Un exame xeral dos datos permite constatar que para case a totalidade das
variables, as asociacións prodúcense no sentido esperado, aínda que a forza e a
significación da asociación é diferencial. Concretamente, a maior parte das varia-
bles analizadas (dureza, optimismo, apoio social –total, familiar e dos amigos–,
contrariedades “do día a día”, acontecementos vitais) correlacionan significativa-
mente con todas as manifestacións de malestar laboral. Ademais, e o que é máis
sobresaliente, non só se comproba que existe unha importante relación entre estas
variables e os fenómenos baixo análise, senón tamén que o patrón de asociación,
en canto a dirección, é coincidente. A dureza, o optimismo e os distintos indica-
dores de apoio social asócianse negativamente co estrés laboral, a insatisfacción
laboral e o burnout, mentres que as contrariedades e os eventos vitais correlacio-
nan positivamente cos tres fenómenos. Das restantes vinculacións cómpre subli-
ñar a correlación positiva e significativa que establecen as horas de traballo á
semana e a conduta Tipo A co estrés e co burnout. Un último resultado relativo ás
correlacións que alcanzan a significación estatística é que a “historia laboral”
parece ser un factor protector da insatisfacción laboral (a maior tempo no traballo
e na profesión, menor insatisfacción laboral).

Os resultados destas análises proban, polo tanto, que existen correlatos
comúns entre o estrés, a insatisfacción e o burnout, podendo afirmar que os bai-
xos niveis en dureza e optimismo, a ausencia de apoio social e a presenza de estre-
sores extralaborais facilitan estes tres indicadores de malestar laboral.

En canto ás correlacións entre as tres facetas de malestar e as estratexias
de afrontamento, un exame conxunto dos datos amosa que todas as devanditas
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estratexias, excepto a busca apoio social, se relacionan a niveis estatisticamente
significativos co estrés, a insatisfacción laboral e o burnout. Este achádego seme-
lla indicar que os recursos utilizados polos docentes universitarios para “enfron-
tar” os problemas se vencellan, de forma importante, con calquera manifestación
de malestar laboral. Outro apuntamento de interese refírese a que, de acordo co
esperado, o patrón de asociación en canto a dirección, das estratexias de afronta-
mento e os tres fenómenos, é o mesmo. Especificamente, a vinculación é negati-
va para as dúas estratexias dirixidas á acción e centradas no problema (resolución
de problemas e restruturación cognitiva), mentres que para as estratexias pasivas
(evitación de problemas, pensamentos ansiosos, autocrítica e retirada social) e
para a estratexia “expresión de emocións”, a asociación é positiva. Neste sentido,
a medida que aumentan as dificultades condutuais e/ou cognitivas para “enfrontar
directamente o estrés” ou “alterar o significado da situación estresante de modo
que esta resulte menos molesta ou preocupante”, tamén se incrementa o malestar
laboral; e, ao mesmo tempo, a medida que se utilizan estratexias pasivas para facer
fronte ao estrés ou se “descargan as emocións” sobe o malestar laboral (ou vice-
versa, en ambos casos).

En definitiva, os resultados derivados destas análises de correlación sina-
lan a existencia de correlatos comúns en relación ás estratexias de afrontamento
que adoptan os docentes universitarios para manexar o estrés, a insatisfacción
laboral e o burnout. 

Por último, como xa se avanzou, no estudo II pretendeuse comprobar o
común entre o estrés, a insatisfacción laboral e o burnout por medio de análises de
regresión, que indicarían se os tres fenómenos de malestar teñen ou non predito-
res comúns.

O que se tira das primeiras análises de regresión –aquelas que toman como
variables dependentes o estrés, a insatisfacción laboral e o burnout e como varia-
bles independentes un conxunto de variables–, amósanos que as variables selec-
cionadas para explicar os tres fenómenos se refiren aos mesmos aspectos: varia-
bles de personalidade coma o optimismo e o Patrón de Conduta Tipo A (tamén
dureza), apoio social dos amigos, contrariedades cotiás, e, en menor medida,
variables laborais como o tempo na profesión e horas de traballo á semana. Así
pois, todas as variables maniféstanse como preditores válidos dos fenómenos de
malestar laboral. En función dos resultados obtidos constátase, ademais, que as
porcentaxes de varianza explicada polas variables seleccionadas superan o 16%,
correspondendo a maior porcentaxe ao burnout (30.9%). 

Aprécianse, polo tanto, puntos comúns entre as variables seleccionadas
polas análises de regresión para explicar as distintas facetas de malestar laboral,
o que indica que se se quere predicir satisfactoriamente o estrés experimentado
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polo docente no seu lugar de traballo, o seu nivel de satisfacción co mesmo e os
sentimentos de estar “queimado” a nivel laboral, débese recorrer a variables tales
coma o optimismo, o apoio social (de amigos) e o tempo que levan exercendo a
súa profesión.

En segundo lugar, un exame conxunto dos resultados das análises de
regresión que toman como variables preditoras as distintas estratexias de afronta-
mento pon de relevo unha cuestión que xa se observara na análise de regresión
anterior: a notoria afinidade entre o estrés, a insatisfacción laboral e o burnout; en
efecto, nos tres casos, as estratexias con “capacidade explicativa” son moi simila-
res: restruturación cognitiva, resolución de problemas, pensamentos ansiosos, reti-
rada social e expresión de emocións. Á parte disto, as porcentaxes de varianza
explicada son bastante similares, destacando, non obstante, como ocorría co pri-
meiro grupo de análise, a varianza explicada que alcanza o burnout (34.2%).

É interesante sinalar tamén que a ecuación de regresión do estrés laboral
e do burnout é moi semellante no relativo ao tipo de estratexias que son seleccio-
nadas. Así, os tres primeiros pasos da ecuación de ambos fenómenos fan referen-
cia á restruturación cognitiva, aos pensamentos ansiosos e á retirada social. Con
respecto á explicación da insatisfacción laboral, constátase que a estratexia que
mellor “dá conta” da falta de satisfacción dos docentes universitarios é a resolu-
ción de problemas, estratexia que tamén predí o burnout e o estrés. Pero, ao igual
que para estes dous últimos fenómenos, os pensamentos ansiosos e a retirada
social sitúanse en segundo e terceiro lugar para explicar a insatisfacción. 

En resumo, estes datos parecen apuntar que existen analoxías entre as
variables seleccionadas polas análises de regresión para explicar os tres fenóme-
nos considerados nesta investigación –estrés laboral, insatisfacción laboral e bur-
nout– nos profesores de universidade. Así, o déficit na utilización de estratexias
activas dirixidas ao problema (restruturación cognitiva ou resolución de proble-
mas) e o emprego de estratexias pasivas (fundamentalmente, pensamentos ansio-
sos e retirada social) explica, en maior ou menor medida, o estrés laboral, a insa-
tisfacción e a queima destes docentes.

Finalmente, nun intento máis de explicar as tres facetas de malestar labo-
ral nos docentes universitarios incluíronse como variables independentes as varia-
bles ocupacionais, persoais, sociais, extralaborais, xunto coas estratexias de afron-
tamento. É dicir, interesaba coñecer non unicamente se a inclusión conxunta de
todas as variables analizadas aquí potenciaba a predición dos fenómenos baixo
estudo, senón tamén cáles eran as variables seleccionadas nos primeiros lugares. 

Unha primeira análise dos datos, permite concluír que ao incorporar como
variables independentes todas as inseridas neste traballo, as porcentaxes de varian-
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za explicada para os tres fenómenos a predicir son máis elevadas: 20.9% para
estrés laboral, 28.6% para insatisfacción laboral e 41.7% para burnout. De novo,
compróbase que o burnout aparece como a dimensión do malestar laboral mellor
explicada. En segundo lugar, e dende unha perspectiva integradora, en base aos
resultados obtidos, pódese afirmar que os dous conxuntos de variables serven para
predicir o estrés, a insatisfacción laboral e o burnout. En efecto, son determinadas
estratexias de afrontamento (concretamente, o déficit en reestruturación cognitiva
e resolución de problemas, o emprego de estratexias pasivas como os pensamen-
tos ansiosos ou a retirada social, e a estratexia expresión de emocións), o apoio
social dos amigos, as variables de personalidade (optimismo, dureza e PCTA), as
contrariedades cotiás e, en menor medida, os factores ocupacionais (horas de tra-
ballo e tempo na profesión), as variables que dan conta dos indicadores de males-
tar laboral nos docentes universitarios. En terceiro lugar, e a un nivel de análise
máis concreto, hai que sinalar que é unha estratexia de afrontamento –a restrutu-
ración cognitiva– a variable que sae seleccionada en primeiro lugar para explicar
o estrés laboral e o burnout, mentres que é o optimismo a variable que explica en
primeiro termo a insatisfacción. Ademais, constátase que as analoxías son máis
acusadas nas ecuacións de estrés e burnout.

Por último, e como resumo xeral, os resultados semellan consolidar o estrés,
a insatisfacción laboral e o burnout como fenómenos altamente relacionados, con
preditores similares e susceptibles de ser explicados por variables de tipo persoal,
relacional e contextual. En definitiva, o déficit en estratexias de afrontamento acti-
vas e a adopción de estratexias pasivas, a carencia de apoio social, un baixo nivel de
optimismo e de dureza cognitiva, a presenza dun Patrón de Conduta Tipo A, a oco-
rrencia de contrariedades cotiás e algúns factores ocupacionais (por exemplo, traba-
llar moitas horas), confírmanse como “factores de risco” do malestar (enténdase do
estrés, da insatisfacción e do burnout) dos profesores de universidade. 

Polo tanto, en función dos resultados obtidos no estudo II, as conclusións
xerais que tiramos son: 

1) Existe unha relación positiva e significativa entre o estrés laboral,
a insatisfacción laboral e o burnout. En particular, o vínculo máis
forte prodúcese entre o estrés laboral e o burnout.

2) Variables de distintos ámbitos –persoal, social e extralaboral– pre-
sentan asociacións estatisticamente significativas con todos os indi-
cadores de malestar laboral. Especificamente, un baixo nivel de
optimismo e dureza, a ausencia de apoio social (da familia e dos
amigos), a ocorrencia de contrariedades cotiás e os eventos vitais
vencéllanse con altos niveis en cada un dos fenómenos analizados.
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3) A totalidade das estratexias de afrontamento, excepto a busca de
apoio social, presentan tamén asociacións significativas co estrés, a
insatisfacción e o burnout. En xeral, os achádegos suxiren que os
déficits na utilización de estratexias de afrontamento activas (en
particular, resolución de problemas e restruturación cognitiva) e o
uso habitual de estilos de afrontamento pasivos (evitación de pro-
blemas, pensamentos ansiosos, autocrítica e retirada social) carac-
terizan os docentes universitarios que informan de altos niveles nas
distintas manifestacións de malestar laboral.

4) Na predición e/ou explicación de calquera dos fenómenos analiza-
dos (estrés, insatisfacción e burnout) interveñen variables persoais,
relacionais e laborais. Concretamente, o optimismo, o apoio dos
amigos e o tempo na profesión constitúen, independentemente da
dimensión analizada, preditores válidos do malestar laboral. 

5) A práctica totalidade das estratexias de afrontamento analizadas pre-
dín o malestar laboral. En efecto, se se quere explicar o estrés, a insa-
tisfacción laboral e o burnout débese recorrer a estratexias como res-
truturación cognitiva, resolución de problemas, pensamentos ansio-
sos, retirada social e expresión de emocións. A elevada analoxía dos
distintos fenómenos, en canto a variables seleccionadas, é especial-
mente marcada se temos en conta que a única diferenza existente
entre eles é a contribución do apoio social á predición do burnout. 

6) A consideración conxunta de todas as variables faise necesaria se
se desexa potenciar a explicación das distintas manifestacións do
malestar laboral (estrés, insatisfacción e burnout). Noutras pala-
bras, para predicir máis satisfactoriamente cada un dos fenómenos
analizados é necesario atender os “recursos” do individuo (estrate-
xias de afrontamento) e tamén “outras influencias” (endóxenas ou
exóxenas).
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1. INTRODUCIÓN

A investigación realizada neste traballo de tese analiza a integración das
tecnoloxías da información e a comunicación (TIC)1 nunha escola de primaria de
Galicia, a través do estudo de caso.

O interese polas tecnoloxías, e fundamentalmente polas TIC, que se expre-
sa cada vez máis claramente na educación, é en boa medida, consecuencia dos
importantes cambios que se suceden hoxe en día na sociedade, entre os que desta-
can: modificación das condicións laborais, dos valores, dos hábitos..., pero, funda-
mentalmente, o cambio máis significativo vén dado polo rápido acceso a grandes
cantidades de información, que chega por diversas canles. Por este motivo, faise
necesario un adestramento intelectual para que as persoas dispoñan das capacida-
des de seleccionar, manexar, analizar e asimilar tal cantidade de información. Estes
cambios sociais implican outros cambios no ámbito educativo, como son, entre
outros, a diversificación dos contidos, actores e espazos formativos; a importancia
da autoaprendizaxe e a necesidade de capacitación durante toda a vida. De aí que
as políticas educativas dos últimos anos tivesen como principal reclamo a incorpo-
ración das TIC nos centros de todos os niveis educativos. Por exemplo, nas dispo-
sicións acordadas en Lisboa pretendíase que todos os países membros da Unión
Europea asegurasen e fomentasen a introdución das TIC nas escolas.

A escola debería preparar os individuos para que poidan responder e adap-
tarse a estes continuos e acelerados cambios. Esta situación xerou un desconcerto
nas organizacións educativas que se enfrontan á necesidade de realizar profundas
transformacións no ensino que tradicionalmente viñeron desenvolvendo para ade-
cuarse ás demandas da sociedade da información, e tamén ás necesidades educati-
vas do contexto. Do mesmo modo, é imprescindible unha formación, tanto técnica
como pedagóxica, do profesorado nesta área que lle permita comprender o poten-
cial que teñen as TIC no ensino e os cambios estruturais que necesitan realizar as
escolas para que se xere unha efectiva integración na sociedade da información.
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Neste estudo preténdese comprender como se están a vivir estes cambios
dende dentro das institucións, dende a perspectiva concreta dun centro educativo
particular: unha escola de primaria.

As TIC poden axudar, en boa medida, nas tarefas de ensino e aprendizaxe
de profesores e alumnos; por esa razón, é importante investigar sobre os mecanis-
mos e procesos que o fan posible. Pero, como afirman Cabero e Duarte (1999), as
potencialidades e limitacións de materiais non se atopan exclusivamente neles,
senón que estes interaccionan nun contexto físico, organizativo e humano deter-
minado, que incide nos resultados que se obteñen. Por este motivo, é importante
tamén coñecer as repercusións na súa integración dende o punto de vista curricu-
lar e organizativo da escola e da formación docente e desenvolvemento profesio-
nal dos profesores. Esta integración pode atoparse con obstáculos, como por
exemplo a falta de recursos, de espazos, de formación dos profesores, etc. E é aquí
onde xorde unha interrogante que guía o estudo: ¿Que é o que acontece na reali-
dade da escola coa integración das TIC?

Intentando responder en certa medida a esta pregunta, formúlase esta
investigación, que analiza a integración das TIC nunha escola tendo en conta os
principais condicionantes físicos, curriculares, organizativos e humanos que
poñen en xogo (medios materiais, formación docente, actitudes, problemas, etc.)
e que afectan a esta integración.

Para isto seleccionouse un contexto educativo oportuno, é dicir, unha
escola de primaria de Galicia na que se utilizaban este tipo de tecnoloxías, co
obxecto de coñecer unha situación real que achegue un pouco de luz ao problema.
Realizouse unha investigación cualitativa interpretativa, a través dun estudo de
caso etnográfico, de tipo lonxitudinal, no que se utilizaron variadas técnicas e ins-
trumentos de recollida e análise de datos, tanto cualitativos como cuantitativos, a
xeito de complementariedade e triangulación metodolóxica.

A investigación inscríbese dentro do proxecto FormAI2, de intercambio
con outras escolas de Brasil e Portugal a través de Internet, onde se intenta facer
partícipes os profesores da investigación, fomentando a súa reflexión para a súa
formación docente, a través da metodoloxía de investigación-acción, proceso que
non chega a concretarse completamente, limitándose a súa participación a reu-
nións de debate e á súa colaboración puntal na elaboración e aplicación de cues-
tionarios, nun proceso que se pode considerar de investigación colaborativa.

2. PROBLEMA E OBXECTIVOS DA INVESTIGACIÓN

Toda investigación se constrúe a partir dun problema que provoca pre-
guntas e cuestionamentos. Pero para obter a resposta ao problema, hai que saber
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formular unha interpelación. Trátase dunha importante etapa, posto que é esta a
que lle dá á investigación as bases, o seu sentido e a súa importancia. 

Nesta investigación o problema de estudo céntrase na integración das TIC
na escola, que se concreta nesta pregunta: ¿Como é o proceso e estado da integra-
ción das TIC nunha escola de primaria de Galicia dende o punto de vista organi-
zativo, curricular e de desenvolvemento profesional?

O problema xeral de investigación pode ser reformulado no curso da
investigación. Pode acontecer, sobre todo ao comezo, que a formulación inicial do
problema sexa incompleta ou inadecuada á luz das constatacións extraídas das pri-
meiras análises indutivas das informacións reunidas. Contrariamente á proposta
dedutiva, na que a pregunta xeral de investigación non cambia durante a reunión
dos datos, a pregunta de investigación, nunha proposta indutiva, estando profun-
damente unida ao problema, pode ser cambiada no curso da investigación.

A definición do problema xorde a partir dun proceso, onde inicialmente se
formulou como problema de investigación a análise da integración das TIC en
contextos de ensino-aprendizaxe de escolas de primaria; en cambio, no desenvol-
vemento da investigación considerouse pertinente amplialo por un lado e acouta-
lo polo outro. Amplialo no sentido dos contextos dentro do centro, non só as de
ensino-aprendizaxe na aula, senón tamén as de administración, xestión e comuni-
cación do centro co ámbito, levando a cabo, ademais, unha análise dende varias
perspectivas: organizativa, curricular e de desenvolvemento profesional. Isto
debeuse principalmente ao feito de que, á hora da entrada no campo, se compro-
bou a importancia destes aspectos, moi relacionados entre si no proceso de inte-
gración das TIC na escola. Por outra banda, reduciuse o propósito inicial de levar
a cabo varias análises de caso en diferentes escolas3, optando finalmente por ana-
lizar un só caso en profundidade.

O obxectivo principal desta investigación concrétase, polo tanto, na aná-
lise da integración das TIC no contexto dunha escola de primaria de Galicia.

Este obxectivo xeral concrétase, á súa vez, nos seguintes obxectivos
específicos:

- Identificar, seleccionar e describir unha escola de primaria onde se
levan a cabo experiencias de utilización de TIC.

- Coñecer o proceso de chegada das TIC á escola e a cantidade, calida-
de, accesibilidade e usos desas tecnoloxías.

- Estudar a integración, impactos e cambios xerados polo uso destes
recursos.

- Analizar as repercusións xurdidas pola introdución das TIC dende o punto
de vista organizativo, curricular e de desenvolvemento profesional.
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- Coñecer as actitudes, opinións, sentimentos, coñecementos e formación
sobre as TIC dos suxeitos involucrados nos procesos de integración.

- Indagar sobre as necesidades, limitacións e posibilidades do uso de TIC
no centro.

3. CONCLUSIÓNS

Entre as conclusións máis relevantes derivadas deste estudo, cabe desta-
car que:

- O feito de haber dous edificios leva consigo máis problemas que vanta-
xes, e as desigualdades que se perciben entre o principal e o anexo (este
en clara desvantaxe) non só veñen dadas pola dotación de tecnoloxías e
a falta de conexión a Internet, senón tamén por problemas de comuni-
cación interna e de coordinación entre profesores. Isto provoca unha
subordinación do edificio anexo ao principal. A Administración leva a
cabo unha dotación uniformada para todos os centros, tendo en conta
unicamente o número de unidades, pero non as características ou nece-
sidades particulares de cada centro, como, neste caso, a existencia de
dous edificios e, polo tanto, a necesidade de dúas aulas de informática
con conexión a Internet en ambas as dúas e a comunicación entre elas
por unha intranet, por exemplo.

- A falta de tempo é un problema que preocupa en boa medida os profe-
sores e que os couta en moitas das súas actuacións, tamén nas que teñen
que ver coas TIC. O problema do tempo xorde unha e outra vez.
Maniféstase principalmente tanto na dificultade de cumprir cos contidos
dun determinado “temario”, polo número insuficiente de horas, como
pola duración das propias clases, que se ven acurtadas polos cambios de
clase e os recreos. Esta falta de tempo e a xornada única que vive o cen-
tro repercuten tamén de forma negativa na coordinación entre profeso-
res, aumentando o “celularismo”, no que cada profesor leva a cabo a súa
actividade educativa de forma illada sen saber moi ben que fan os
demais e sen apenas coordinación. Algúns profesores consideran que é
necesaria a figura do encargado do mantemento das TIC no centro para
solucionar posibles problemas, o que axudaría moito a liberar os docen-
tes deste tipo de tarefas que lles consomen moito tempo.

- Á hora de tomar decisións relativas á organización dos horarios, priman,
ademais das recomendacións legais, os intereses dos docentes, non tanto
individualmente, pero si no seu conxunto, e o diferente “peso” das mate-
rias de cada un. Ademais, a idea nesta escola é a de sumar, engadir as
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TIC ao que xa existe, cunha concepción da integración allea aos demais
elementos que conforman os procesos de ensino-aprendizaxe, agravan-
do así as contradicións co horario.

- En xeral, atopou certa indefinición do “para qué” do uso da aula de
informática, limitándose moitas veces a un simple entretemento dos
alumnos con xogos ou software educativo, na súa maioría de exercita-
ción e práctica, de corte condutista de estímulo-resposta que en ocasións
fomentan a competitividade entre os alumnos.

- A busca de control dos alumnos por parte do profesor é un obxectivo
perseguido por moitos profesores nas súas clases, de aí a distribución
dos ordenadores na aula de informática en forma de U. Atopamos na
escola horarios uniformes, timbres para determinar horarios e recreos,
comunicación vertical dirixida ao profesor que está a controlar orde,
dende o estrado, custodiando que ninguén se aparte da norma.

- A distribución destes ordenadores nas aulas non se rexe por cuestións
curriculares, senón que depende do interese do profesor que os quere
usar. Hai unha concepción do ordenador como algo meramente sumato-
rio, que pode “sobrar” e que só lles interesa a uns poucos. A idea de
“integrar” as tecnoloxías a través dun proxecto que implique a toda a
escola non se formula.

- Nesta escola a integración curricular da informática non está definida e
hai discrepancias entre os protagonistas, que, en ocasións, se contradín
co que aparece ao respecto nos documentos institucionais, contradito-
rios á súa vez. Por un lado, está presente a idea de que isto implica a
incorporación dunha materia máis: Informática; por outra parte, como
complemento, sen aclarar a que cuestións complementaría ou de que
xeito, cara a que obxectivos. Os cambios son moi poucos e non afectan
de forma significativa nin ás formulacións educativas, nin aos procesos
de ensino-aprendizaxe da aula ordinaria.

- A falta de formación e coñecementos da maioría dos profesores neste
tema condiciona e limita o uso por parte dos alumnos destas tecnoloxí-
as, pois existen poucos docentes encargados da aula de informática que
deben dar clase a todos os grupos de alumnos. Así, o horario desta aula
está elaborado en función do tempo dispoñible deses mestres que teñen
coñecementos informáticos, concibindo a integración das TIC no ensi-
no como un tema “informático” e non curricular.

- A actitude dos profesores ante as TIC inflúe en boa medida no seu uso.
O desinterese e/ou o rexeitamento cara a estas tecnoloxías é un dos
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maiores obstáculos, xunto coa falta de formación, para este uso. O rexei-
tamento vén dado, en ocasións, pola carencia de coñecementos, que pro-
voca nos profesores inseguridade, xa que moitas veces os alumnos
dominan máis que os profesores estes temas. A motivación dos profeso-
res para coñecer e usar as TIC xorde ás veces grazas aos intereses e
necesidades dos propios alumnos.

- Moitos dos proxectos e iniciativas que emprende a escola non chegan á súa
fin ou interrómpense pola falta de continuidade de parte do seu profesora-
do, pola súa proximidade á xubilación ou por seren interinos, o que reper-
cute na súa actitude cara ao uso das TIC ao considerar excesivo o esforzo
necesario para o pouco tempo de permanencia que lles queda no centro.

- A maioría dos profesores de informática son homes, salvo unha profeso-
ra; polo tanto, o uso das tecnoloxías nesta escola é marcadamente mas-
culino, a pesar de ser a maioría mulleres. As razóns desta situación apun-
tan, por un lado, a que estas lle outorgan prioridade á súa vida familiar
sobre a profesional e, polo outro, á súa falta de implicación no campo das
ciencias puras, asociadas por tradición aos homes. De feito, a maioría dos
profesores de informática son especialistas en matemáticas. En cambio,
nesta escola, son elas as que ocupan os postos de máis responsabilidade,
a dirección e a xefatura de estudos. Así, neste centro todo xira arredor
dun mesmo “grupo de poder”, conformado por homes e mulleres, novos
e non tanto, que intentan dar unha imaxe de escola activa que se reflicte
nas súas actividades e iniciativas de promoción (revista, páxina web...),
aínda que en realidade a falta de definición respecto á necesaria implica-
ción de todos no proceso e da súa repercusión a nivel de centro como
obxectivo, comportaría a limitación dun cambio real.

4. NOTAS

1 Enténdese por Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) aquelas que
comprenden fundamentalmente os medios informáticos, incluídos o ordenador, os mate-
riais multimedia interactivos e Internet. 

2 FormAI: Formación docente para actuar en Ambientes Informáticos de apren-
dizaje. Proxecto galardoado co primeiro premio do II Certamen Intercampus de
Investigación y Docencia en la Red 2004 na modalidade de investigación e teses de dou-
toramento (www.campusred.net/certamen).

3 Iniciáronse estudos de caso en escolas participantes no proxecto FormAI, a
escola de Galicia e un agrupamento de escolas de Portugal, pero ao final decidiuse afon-
dar só no estudo do primeiro caso.
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Este traballo insírese no grupo de investigación en “Actitudes e Valores”
do Departamento de Teoría e Historia da Educación da Universidade de Murcia.
O tema concreto ao que se refire é a educación da autoestima. Cremos que a auto-
estima ten un papel fundamental na formación integral da persoa e con esta con-
tribución intentamos demostrar experimentalmente que a autoestima non só é edu-
cable, senón que, ademais, debe ser considerada como un obxectivo a conseguir
dentro do currículo oficial. Para iso débese dotar dun novo contido, considerando
que a autoestima é un valor e de aí que propoñamos un programa pedagóxico
específico que contempla o seu ensino. Esta é a orixe e o fundamento da tese.

Está articulada en dúas partes. A primeira, de carácter teórico, contén a
nova concepción da autoestima que subxace en todo o traballo e é o alicerce da
segunda parte, na que esta nova visión está referendada no campo da experimen-
tación coa aplicación, nun centro escolar, do programa pedagóxico baseado na
presente concepción teórica.

O marco teórico está composto por dous capítulos. No primeiro delimi-
tamos o novo concepto de autoestima. Pensamos que a autoestima ten unha orixe
social. Isto é, ninguén nace con alta ou baixa autoestima, senón que se vai apren-
dendo na interacción social coas persoas máis significativas do ámbito. Neste
proceso o suxeito ten un papel activo, é construtor da súa autoestima a partir das
experiencias propias. Pero a autoestima do mozo e do adulto, pode ter tamén
unha orixe interna, sen a dependencia exterior se o seu comportamento se corres-
ponde con aquel ideal de realización persoal ao que aspira, aínda que non reciba
a aprobación de instancias externas. Está claro que as experiencias positivas ou
negativas están na xénese da autoestima, pero non só nos valoramos por esas cali-
dades que temos ou posuímos, senón tamén por algo máis radical e máis profun-
do: polo que somos. E é o descubrimento da persoa como valor, da súa dignida-
de, o que constitúe o fundamento básico das demais valoracións. Pero á parte de
valorarnos polo que “posuímos” ou nos atribúen (calidades físicas e psíquicas,
competencias e destrezas) ou por aquilo que “somos” (a persoa como valor),
tamén nos valoramos por aquilo que “proxectamos” facer no tempo. A persoa é
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un ser de proxectos, pode crear o seu mundo anticipándoo e isto pode converter-
se en fonte de autovaloración.

É a presente unha concepción máis ampla da autoestima da que ata agora
se deu, e é moi escasa a referencia á autoestima dende a perspectiva do valor. Así
estariamos ante un modelo cuxo centro estaría na conciencia que ten o suxeito da
súa dignidade como persoa. Este sería o núcleo básico da autoestima e as atribu-
cións do suxeito serían tan só extensións desta cerna básica.

A pesar de que o tema da autoestima foi obxecto de numerosas investiga-
cións, sobre todo a nivel psicolóxico, non se considerou na programación educa-
tiva dos centros escolares como un obxectivo educativo a conseguir. Por iso, no
segundo capítulo pasamos revista a como está contemplada a autoestima no
mundo educativo, dende os profesores nos seus comentarios, a universidade e a
formación de profesores, á lexislación vixente, LOGSE e LOCE. Facemos unha
proposta para que a autoestima forme parte, de pleno dereito, do currículo pres-
critivo a nivel nacional; analizamos a súa presenza ou ausencia nos proxectos edu-
cativos e curriculares de centro e nas programacións destinadas á educación
secundaria.

A segunda parte desta tese constitúe o marco práctico da nosa investiga-
ción, ten un carácter esencial na mesma, e está articulada en tres capítulos. O pri-
meiro mostra o proceso de posta en práctica do Programa Pedagóxico no IES
Infanta Elena da poboación de Jumilla (Murcia). Comezamos formulando as
hipóteses que xustifican o traballo empírico, describindo as variables, o deseño
da investigación e analizando superficialmente a poboación que compón a mos-
tra que é obxecto da investigación. Consideramos que é a partir da adolescencia
cando os alumnos se encontran no momento evolutivo máis idóneo para que poi-
dan adherirse dun xeito consciente ao valor da autoestima, posto que a súa recen-
te capacidade de abstracción lles permite o acceso á introspección e de aquí á cla-
rificación do valor.

A partir desta nova visión de autoestima, construímos un Cuestionario-
Escala de autoestima co propósito de verificar empiricamente a través de qué sig-
nos se expresa esta nova concepción. Este é o cuestionario que imos utilizar na
autoestima dos alumnos para comprobar se houbo un cambio e en qué dirección.

No capítulo cuarto analízase o programa pedagóxico aplicado. Componse
dun material para o profesor e un caderno para o alumno. Está estruturado en tres
núcleos e con eles pretendemos facer un descubrimento íntimo persoal: son per-
soa e por iso vallo, son estimable e autoestimable; a miña realidade é a que é, pero
pode modificarse positivamente; o futuro está en boa medida, nas miñas mans. En
cada un destes núcleos establécense uns obxectivos que expresan as capacidades
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que queremos desenvolver nos alumnos e despréganse en varias sesións de traba-
llo cada un. A aplicación do Programa Pedagóxico desenvólvese ao longo do curso
escolar utilizando as horas semanais destinadas a actividades complementarias As
actividades propostas baséanse en técnicas de participación activa, técnicas de
cooperación e comunicación persuasiva, entre outras. Ao final de cada sesión
achégase unha ficha dirixida ao profesor-titor e outra aos alumnos que teñen sina-
lados os indicadores de avaliación e autoavaliación.

O capítulo quinto ofrece a descrición e a análise dos resultados obtidos
nas mostras antes e despois da aplicación do Programa Pedagóxico, xunto cunha
representación gráfica pormenorizada destes, para facilitar e enriquecer a súa
interpretación e a súa lectura.

As conclusións e a reflexión final ocupan o último capítulo:
• A análise estatística confirma as hipóteses e as subhipóteses e permíten-

nos concluír que o Programa Pedagóxico é un instrumento válido para o
desenvolvemento da autoestima na aula; e que pode ser utilizado cunha
clara función educativa por parte do profesorado.

• O programa ten unha clara dimensión psico-sociolóxica.
• Deste traballo derívase que a autoestima é educable e que investigar

nesta liña é prioritario.
• A autoestima é un valor básico sobre o que se apoian outros valores fun-

damentais para a persoa.
• Toda acción escolar debe ser favorecedora da autoestima dos alumnos e

sen caer no egocentrismo, buscar o seu equilibrio.
• O protagonista deste programa é o alumno, pero o seu condutor o

mediador é o profesor e reivindicamos o esforzo e o grande papel que
ten neste traballo.

• Formulamos a posibilidade de traballar o valor da autoestima na infan-
cia, cun carácter claramente preventivo.

• Este programa ten unha función eminentemente educativa: podería ser
usado nun contexto clínico, en aulas de tempo libre, en programas tera-
péuticos con rapaces conflitivos dentro das aulas e en centros de rein-
serción social.

• Ten igualmente un alcance intercultural e pode ser empregado en distin-
tos contextos sociais e niveis escolares.






