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“Não importa onde você parou .... 

Em que momento da vida você cansou ... 

O que importa é que sempre é possível recomeçar. 

Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo ... 

É renovar as esperanças na vida e, o mais importante, 

Acreditar em você de novo. ” 

 

Carlos Drummond Andrade. 



 

 

RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar a qualidade de vida no trabalho dos 
docentes dos cursos técnicos do campus Campos Centro do Instituto Federal 
Fluminense para propor um conjunto de ações a serem desenvolvidos no campus, 
utilizando como instrumento de coleta de dados o questionário baseado no modelo 
de Walton (1973). A partir da análise das oito dimensões propostas por Walton, 
busca-se identificar nos docentes a satisfação ou insatisfação desta categoria de 
servidores. A pesquisa apresenta-se como exploratória e descritiva, e quanto à 
forma de abordagem do problema como quantitativa e qualitativa. Quanto aos 
procedimentos técnicos, a pesquisa se caracteriza como estudo de caso. Foram 
distribuídos 134 questionários para a população a ser pesquisada e obteve-se o 
retorno de 31 respondentes para análise dos dados coletados. Como resultado 
apresentado, verificou-se que os professores pesquisados dos cursos técnicos tem 
boa qualidade de vida no trabalho, pois apresentam índices bem favoráveis em 
todas as dimensões pesquisadas. Como ponto negativo, estes docentes apontam 
principalmente a falta de assistência à saúde do servidor por parte do governo 
federal e a dificuldade no que diz respeito à ascensão aos cargos de gestão no 
campus, o que não afeta a sua percepção positiva da QVT. Vê-se ainda como 
resultado, a necessidade de promover, integrar e divulgar as ações e programas de 
QVT dos servidores para que sejam melhor percebidas aumentando assim a adesão 
a estes benefícios. 
 

Palavras-chave: Qualidade de Vida no Trabalho. Docentes do Ensino Técnico. 
Instituto Federal Fluminense.  



 

 

ABSTRACT 

 

This work aims to analyze the quality of working life of teachers of technical courses 
on campus Fields Federal Fluminense Institute's Center to propose a set of actions 
to be developed on campus, using as a data collection instrument the questionnaire 
based on the model Walton (1973). From the analysis of the eight dimensions 
proposed by Walton, seek to identify the teachers' satisfaction or dissatisfaction of 
this category of servers. The research presents an exploratory and descriptive, and 
how to approach the problem as quantitative and qualitative. As for the technical 
procedures, the research is characterized as a case study. 134 questionnaires for the 
population to be searched and obtained the return of 31 respondents to analyze the 
data collected were distributed. As shown result, it was found that teachers surveyed 
the technical courses have good quality of working life, since they have very 
favorable rates in all the surveyed dimensions. On the downside, these teachers 
mostly point to the lack of assistance to server health from the federal government 
and the difficulty with regard to the rise to management positions on campus, which 
does not affect its positive perception of QWL. It is seen also as a result, the need to 
promote, integrate and disseminate actions and QWL programs of servers so that 
they are better perceived increasing adherence to these benefits. 
 
Keywords: Keywords: Quality of Life at Work. Teachers of Technical Education. 
Federal Fluminense Institute.
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1 CAPÍTULO I  

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A saúde do trabalhador tem sido foco de muitas pesquisas no meio 

acadêmico, tanto a saúde física, como a saúde mental. Passou-se a perceber a 

importância de um trabalhador saudável em toda sua plenitude, além de que o 

ambiente e a própria organização do trabalho podem gerar o adoecimento do 

trabalhador. 

Muitos pesquisadores afirmam que as doenças originadas pelo trabalho com 

frequência só são percebidas em seus estágios avançados, pois seus sintomas 

iniciais se confundem com outras patologias, tornando difícil identificá-las e detectar 

os processos que a geraram (MINAYO-GOMEZ, THEDIM-COSTA, 1997). 

As ações da Medicina do Trabalho, as Comissões Internas de Prevenção de 

Acidentes (CIPAs) e outros órgãos responsáveis, não detêm, em sua maioria, 

subsídios claros sobre as doenças relacionadas ao trabalho, dificultando ações que 

possam minimizar os problemas, contribuindo assim para altos índices de 

afastamentos e por uma população de trabalhadores já em estado avançado de 

adoecimento. 

No mundo do trabalho, há a exigência de se alcançar metas de 

produtividade cada vez mais altas e, hoje, coletivos inteiros estão adoecidos, 

tornando este sofrimento não mais individual, mas sim social o que se transforma na 

força motriz do sofrimento psíquico no trabalho. BOYER, (2015). 

Numa escola com perfil tecnológico como o Instituto Federal Fluminense, 

campus Campos Centro, devido à grande diversidade de organizações no ambiente 

de trabalho, como oficinas, laboratórios, escritórios administrativos, além das salas 

de aulas, os motivos de afastamentos a que estão submetidos os funcionários são 

variáveis e podem atingir uma parcela considerável destes, mas não existem 

estudos que comprovem esta afirmativa, sendo necessário um estudo aprofundado 

que possa embasar um programa específico para os variados tipos de setores. Com 

isso, entende-se que não é dada a devida atenção à relação entre o corpo, a mente 

e o trabalho. É preciso provocar uma discussão sobre a qualidade de vida dos 

trabalhadores em uma instituição que forma a força de trabalho para as grandes 
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empresas, a fim de que sejam discutidas em sala de aula as abordagens acerca do 

tema.  

Baseados nesta premissa, pesquisas ao longo dos anos mostram que, para 

os trabalhadores da educação, em especial os docentes, o seu dia a dia é composto 

na maioria das vezes de carga horária excessiva, turmas com elevado número de 

alunos, salários muito aquém das atividades desenvolvidas, o que acaba se 

refletindo na saúde física e mental deste segmento de trabalhadores, tornando o 

trabalho em alguns casos, fonte geradora de adoecimento.  

Ferreira (2011) cita em seus estudos autores como Lipp (2004), Martins, 

(2005), e Codo (1999), que já abordaram em seus estudos o stress como causador 

de adoecimentos entre docentes de escolas de nível fundamental e cabe agora 

analisar se estas evidências também encontram eco no ensino profissionalizante. 

É preciso, porém, entender algumas questões em relação ao trabalho, como 

as que Ferreira (2011) nos mostra em dados da Organização Mundial de Saúde 

sobre a quantidade de pessoas que sofrem de males associados ao trabalho, 

aproximadamente 160 milhões, e que dentre estes se encontram os transtornos 

mentais como: síndrome do pânico, depressão, ansiedade, estresse e os distúrbios 

osteomusculares, as dores crônicas, cardiopatias e outras e que também envolvem 

a carreira docente nas escolas. 

Ainda Ferreira (2011) diz que, segundo Vasconcellos (1997), a segunda 

categoria profissional que mais apresenta doenças ocupacionais, ou seja, as 

adquiridas em função do trabalho são os professores. 

Essas patologias encontram registro desde a época do império como mostra 

Bastos (2011), dizendo que D Pedro II, que só designava homens de sua confiança 

para exercer a função de professores, sofreu com a abdicação de um deles, o 

professor José de Araújo Lobo, após quarenta dias de efetivo exercício, alegando 

este, que o cargo era nocivo a sua saúde e contra suas aspirações particulares. 

Ainda segundo a autora, as licenças médicas causadas pelo exercício 

profissional datam de 1882, destacando que foram 24 entre 50 professores os que 

tiveram esse “benefício”.  

Após estes relatos vê-se que a constatação de que os professores da 

educação básica sofrem no exercício de suas funções é validada por vários autores, 

e esse trabalho irá possibilitar a comprovação ou não de que esses males 

apresentam-se também neste nível de ensino, pois quando se trata de reproduzir o 
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ambiente laboral dos futuros trabalhadores, é necessário que também seja feito o 

alerta quanto à necessidade de uma organização do trabalho compatível com a 

função levando em consideração as normas e controles de saúde e segurança do 

trabalho a que serão submetidos, e que minimize o desenvolvimento de patologias 

físicas e emocionais. 

Um fator preocupante é o de que muitas disciplinas técnicas são oferecidas 

tendo à frente professores que muitas vezes detêm o saber técnico, mas não 

possuem a formação didática necessária para uma abordagem condizente com a 

formação educacional que se prioriza, levando ao estresse não só os professores, 

mas também os alunos que esperam uma formação que possibilite a sua inserção 

no mercado de trabalho.  

Vê-se nos trabalhos de Seligman-Silva et al (2010), que várias são as 

influências atuais do trabalho sobre a saúde física e mental dos trabalhadores, como 

por exemplo: exposição a agentes tóxicos, situações de risco a integridade física, 

altos níveis de ruídos, as formas de organização do trabalho e políticas de 

gerenciamento que desconsideram seus limites físicos e psíquicos, o que leva a 

anulação de sua subjetividade em prol da produção e de metas que devem ser 

cumpridas. 

A análise do trabalho dos professores da educação técnica profissional 

deveria ser que, além de formador para as funções técnicas a que os alunos se 

submeterão em sua jornada laborativa, também contributivo para auxiliar os futuros 

trabalhadores a detectar as situações e tarefas que podem vir a desencadear 

patologias inerentes as mesmas.  

Sabe-se que o risco do estresse está presente para todas as camadas da 

organização e segundo Alevato, (2008), atinge não apenas os empregados, mas 

também chefes, gerentes, diretores, juízes, médicos e professores, e essas doenças 

dos novos tempos ao atingirem chefes, diretores e professores, tendem a adoecer 

todos que se subordinam a eles. 

Devido ao grande número de empresas que se formaram ao longo das 

últimas décadas, houve um interesse em estudar as relações de trabalho e o 

comportamento humano dentro das organizações, gerando assim de acordo com 

Mitchell e Larson, (1987), o estudo do comportamento organizacional que é 

orientado para o desenvolvimento da melhor compreensão do comportamento 

humano para tornar as pessoas mais produtivas e mais satisfeitas nas organizações. 
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Ainda hoje se vê que este assunto gera ações e contradições, pois de 

acordo com Antunes, (2008), a sociedade capitalista transforma o trabalho em meio 

de subsistência e não primeira necessidade de realização humana. Portanto, sob o 

capitalismo, o trabalhador não se satisfaz no trabalho, mas se degrada; não se 

reconhece, mas se desumaniza. (MARX, 2004 apud ANTUNES 2008). 

Sob esta ótica os ambientes de trabalho tornam-se locais propícios ao 

sofrimento, à violência física e psicológica, ao tédio, e o adoecimento, seja ele físico 

ou mental aflora nas organizações. 

No Instituto Federal Fluminense, o conhecimento acadêmico tende a 

suplantar estes desafios pois seus professores fazem parte de um programa 

contínuo de capacitação em todas as áreas pertinentes aos saberes dos cursos, 

mas não se sabe ainda se estes fatores advindos da natureza da ação do “ser” 

professor, influencia no dia a dia da carreira e na qualidade de vida do corpo 

docente.  

Importante analisar os estudos sobre Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), 

que trazem a luz da ciência, a compreensão do trabalho e os impactos que este 

pode gerar na vida dos trabalhadores, passando a ter fundamental importância no 

seio das empresas e instituições, que preocupadas em diminuir os índices de 

absenteísmo, BOURNOUT e outras ocorrências que atingem os empregados e 

consequentemente a sua produtividade, para que a partir daí, possam desenvolver 

programas com a finalidade de transformar o ambiente laboral em suas múltiplas 

vertentes.  

 

1.2 SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

Nos últimos anos ficou evidente que a atuação da gestão nas organizações é 

muito importante, principalmente no que diz respeito as pessoas.  

Gil, (2001a, p.17), diz que “é a função gerencial que visa a cooperação das 

pessoas que atuam nas organizações para o alcance dos objetivos tanto 

organizacionais quanto individuais”.  

Chiavenato (2004), afirma que esta é uma área muito sensível, pois está 

intimamente ligada a cultura que existe em cada organização, a sua estrutura 

organizacional, ao negócio da organização, a tecnologia e uma série de outros 

fatores e variáveis importantes para esta abordagem. 



19 

 

 

Unindo o pensamento destes autores, vê-se que o principal elemento para as 

organizações são as pessoas que trabalham, mas que é importante que haja uma 

interação, um acompanhamento, pois ao lidar com o humano, pode-se gerar 

satisfação e insatisfação em seus ambientes de atuação. 

Os programas de Qualidade de Vida no Trabalho vêm auxiliar nestas 

demandas, tornando-se indispensáveis às organizações e com as instituições de 

ensino não é diferente, pois sabe-se ser de fundamental importância o professor e 

seu papel na formação acadêmica e cidadã de seus alunos e devido as 

especificidades do labor docente do ensino profissional, onde este, aliado a carga de 

trabalho natural da profissão ainda recria situações do mundo do trabalho, estas 

podem se traduzir em adoecimento. 

Cabe então verificar se é satisfatória ou não a qualidade de vida no trabalho 

destes professores que são responsáveis em formar a força de trabalho das grandes 

empresas deste país, afim de embasar a gestão quando da proposição de ações 

para seus servidores. 

 

1.3 OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo deste estudo é analisar a qualidade de vida dos docentes dos 

cursos técnicos profissionalizantes de nível médio, usando como referência as 

dimensões do modelo de Walton (1973). Para tal, pretende-se mapear a percepção 

da qualidade de vida dos professores do ensino técnico do Instituto Federal 

Fluminense campus Campos Centro.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Identificar através de análise documental se há propostas concretas de programas 
de qualidade de vida no IFF campus Campos-Centro; 

 

Refletir sobre a questão do corpo no trabalho e suas experiências, seus desejos, 
suas emoções; 

 

Comentado [MM1]: O TEU OBJETIVO NA VERDADE 
É O QUE APARECE GRIFADO EM AMARELO, DÊ 
VALOR A ISSO, POIS É ALGO MAIS PALPÁVEL, 
PRÁTICO, ANALISAR É VAGO. 
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Fazer um diagnóstico das condições de qualidade de vida dos professores do ensino 
técnico após coleta de dados. 

 
Mapear a percepção da qualidade de vida dos professores do ensino técnico do 

Instituto Federal Fluminense campus Campos Centro.  

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

Devido à multiplicidade dos ambientes formativos, como laboratórios, salas 

de aula e etc., ater-se-á a analisar a categoria de servidores docentes que ministram 

aulas nos cursos técnicos da educação profissional e tecnológica, pois são estes 

ambientes que devido às especificidades das ações ali desenvolvidas que poderiam 

trazer a esta categoria as mazelas das atividades laborais de cada curso. 

a) A Importância do Estudo: 
 

Dessen (2010) exemplifica em seu trabalho três escolas advindas dos 

estudos de Limongi-França (2003), quando o assunto é a Qualidade de Vida no 

Trabalho. Primeiro é a escola socioeconômica com a qualidade de vida atrelada a 

uma lógica de bem-estar social. Segundo, a escola organizacional, que situa a 

qualidade de vida no setor onde a produção acontece e, terceiro a escola onde o 

trabalhador é entendido como um ser biopsicossocial, onde sua relação é não 

apenas com o seu trabalho, mas também em diferentes contextos na vida. 

É a partir desta última que se enfoca este estudo no sentido de propor que 

as instituições de Ensino Tecnológico desenvolvam programas para o bem-estar do 

trabalhador, tendo como base suas próprias experiências, que seja capaz de 

transformar seus ambientes de trabalho e a relação dos funcionários neste contexto. 

Sua base assenta-se na compreensão de que as pessoas se desenvolvem em 

conjunto com seus pares, seu trabalho e seu autoconhecimento, possibilitando que 

se promovam multiplicadores da ação.  

É importante educar os trabalhadores e, neste caso, consequentemente 

também, o produto de seu trabalho (estudantes formados para o mercado 

produtivo), no sentido de que o trabalho deve servir ao homem e não o contrário, 

fazendo com que se torne efetivo um ambiente laboral que traduza e componha o 

homem como um ser que pensa, age e transforma o seu mundo. 
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Percebe-se que poucos pesquisadores trazem à tona temas relacionados a 

qualidade de vida no trabalho do ensino profissionalizante e neste sentido o que se 

pretende é ampliar as discussões no meio acadêmico e nas escolas de ensino 

técnico profissional. 

É preciso embasar uma discussão sobre a saúde dos trabalhadores e as 

organizações do trabalho em instituições de educação tecnológica, que forma a 

força motriz de empresas de grande inserção econômica no Brasil e alertar sobre a 

necessidade deste tema nos currículos dos cursos técnicos profissionalizantes. 

Almeja-se um estudo de autores que abordem a relação do corpo em 

movimento, a psicodinâmica do trabalho, os distúrbios osteomusculares como 

consequência do desequilíbrio entre o que se espera do trabalho e o que o corpo 

consegue realizar e a gestão que relaciona estes fatores em prol de um trabalhador 

com melhor qualidade de vida no trabalho. 

Serão priorizados os fundamentos teóricos inspirados nos trabalhos de 

Michael Foucault, Ives Clot, Jean Yves Chanlat, Christofer Dejours, Henry Wallon, 

Ricardo Antunes, Maria Cecília Minayo, Richard Walton, Limonge-França, dentre 

outros. 

b) Questões da Pesquisa 

 

A Qualidade de vida dos trabalhadores de uma empresa, seja ela do ramo 

educacional ou do setor produtivo, é fator importante nestas organizações, pois 

contribui para que estes profissionais tenham maior desempenho em suas tarefas, 

além de garantir o desenvolvimento pessoal e consequentemente um maior 

envolvimento nas questões laborais e pessoais.  

Desta forma cabe identificar se: 

Q.1) Existe satisfação no desempenho de suas funções? 
 

Q.2) Existem programas de qualidade de vida institucionais? 
 

Q.3) Cabe uma proposta que contemple a todos os funcionários independente de 
cargo ou função? 

 

1.5 ESTRUTURA DA PESQUISA 

 

A apresentação desta pesquisa se mostra na forma em cinco capítulos: 



22 

 

 

Capítulo I – Neste capítulo, onde encontra-se a introdução do trabalho, 

pretende-se apresentar o tema deste estudo, assim como seus objetivos e 

relevância e as questões para desenvolver esta pesquisa. 

Capítulo II – Revisão Bibliográfica 

A fim de embasar os objetivos propostos, procurar-se-á neste capítulo 

levantar as principais relações do corpo no trabalho e seu grau de importância para 

o mundo laboral, enfatizando que é através do corpo e seus movimentos que se 

estabelece um vínculo com a atividade que se pretende, a saúde que é almejada 

pelos trabalhadores, incluindo-se aí os professores, sua qualidade de vida e as 

propostas que nos dias de hoje as empresas apresentam. 

Capítulo III – Metodologia da Pesquisa 

Neste capítulo serão apresentados e descritos quais os métodos de análise 

e quais os instrumentos utilizados a fim de alcançar um quantitativo de dados que 

serão posteriormente analisados para conclusão do estudo, além do critério e 

seleção da amostra, o instrumento de pesquisa. 

Capítulo IV – No quarto capítulo é abordado o estudo de caso, a descrição e 

a análises dos dados.  

Capítulo V – Finalizando, no quinto capítulo são apresentadas as conclusões 

do estudo e recomendações para trabalhos futuros.  
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2CAPÍTULO II 

 

2.1 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.2 O CORPO NO TRABALHO 

 

Inicia-se o estudo fazendo uma análise sobre o corpo no trabalho, por 

considerar que é importante conhecê-lo, saber como se dá o seu uso, quais os 

cuidados que se deve ter, as preocupações e sua inserção no mundo do trabalho, 

no lazer e na educação, para a partir de aí, conseguir entender a corporeidade e sua 

relação no mundo do trabalho. 

Autores como Chanlat (1994), se baseiam no estudo do corpo humano 

procurando assim entender melhor o ambiente de trabalho e todas as suas 

implicações. Só com esta devida análise pode-se detectar como estão as relações 

laborais no sentido de perceber se é satisfatória para o homem ou se através dos 

sinais que o corpo demonstra, existem aqueles que não estão em conformidade com 

os aspectos norteadores de um espaço organizacional capaz de atender as 

expectativas do bem-estar. 

Existe uma dualidade de intenções que é a que Pereira – Flores (2010) 

mostra em seus estudos quando aborda duas concepções em relação ao corpo: O 

corpo social, tido como objeto, onde incidem símbolos, significados, constituídos 

num determinado espaço de tempo, onde é construído a partir de especificidades, e 

o corpo pessoa, que é aquele capaz de construir a sua história e a cultura do espaço 

em que habita. 

No primeiro entendimento o corpo é visto como um instrumento que é 

utilizado de acordo com as necessidades do labor, ou seja, é um corpo domesticado.  

FOUCAUT (2002, p.118) explicita bem esta ideia quando diz que: 

 
 

...não se trata de cuidar do corpo, em massa, grosso modo, como se fosse 
uma unidade indissociável, mas de trabalhá-lo detalhadamente; de exercer 
sobre ele uma coerção sem folga, de mantê-lo ao nível mesmo da mecânica 
– movimentos, gestos atitude, rapidez: poder infinitesimal sobre o corpo 
ativo.  
 
 

O corpo aqui retratado mostra a relação de poder e controle que a sociedade 

tinha sobre os seus corpos, mostrando que podiam ser utilizados para cumprir 



23 

 

 

tarefas. Eram corpos instruídos e moldados de acordo com as atividades que 

deveriam desempenhar. O corpo é construído e socializado em conformidade com a 

ordem política e social. 

Contrapondo-se a esta primeira abordagem, Pereira – Flores (2010, p. 421) 

retrata agora o corpo pessoa, “... uma vez que o corpo deixa a condição de objeto 

(biológico, social) e passa a ser ator importante (e até principal) do processo de 

construção da sociedade”. 

Nesta perspectiva a autora enfatiza que a experiência corporal da própria 

pessoa passa a ser condição de sua formação histórico-cultural. Ela cita ainda os 

trabalhos baseados na obra de Merleou – Ponty (2005) onde o corpo é um agente 

capaz de construir a história e a cultura do espaço onde habita, pois é parte 

constitutiva da própria pessoa. 

A partir de então o corpo passa a ser o centro de estudos organizacionais 

onde há a junção de corpo e mente, resgatando assim a forma unificada da pessoa 

e sua relação com o mundo onde este é parte constitutiva de sua existência. 

Para as organizações é importante que o corpo pessoa, no uso de toda a 

sua inteligência, seja a partir de agora o ponto principal de seus estudos, onde toda 

experiência individual que o trabalhador carrega consigo possa ser aproveitada nas 

situações laborais em favor de resolução de problemas, geralmente imprevistos. 

Dejours (2013) explica bem essa resolução de problemas quando diz que: 

 

 

Todos aqueles que trabalham contornam os regulamentos, infringem os 
procedimentos, transgridam as ordens e ludibriam as instruções. Não 
necessariamente pelo gosto imoderado pela resistência ou pela 
desobediência, mas de modo mais corrente para fazer bem o seu trabalho.  
 

 

Essa afirmativa mostra o grande sofrimento que o trabalhador enfrenta ao 

desempenhar a sua função, porque há sempre imprevistos, bloqueios, 

disfuncionamentos, incidentes em todo o tipo de trabalho. O resultado é a atividade, 

que é o trabalho concreto. O que está prescrito é o que se designa sob o nome de 

tarefa. Resumindo, trabalhar é constantemente ajustar, adaptar, reparar, arranjar. 

(DEJURS, 2013).  

Importante ressaltar como o corpo frente ao trabalho se apresenta, para se 

entender toda a dinâmica que os futuros trabalhadores encontrarão na sua vida 
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laboral e se a maneira que se colocam nas diversas situações de ensino-

aprendizagem é condizente com as normas específicas para as atividades 

desenvolvidas. 

É importante verificar o enfoque dado por Herold Junior (2012) onde ele diz 

que nas últimas décadas a “sociedade do conhecimento” e sua evolução 

tecnológica, tornaram-se característica importante no mundo do trabalho, levando a 

transformação nas rotinas produtivas e na vida cotidiana de muitos trabalhadores, 

fazendo com que o corpo, antes principal objeto de estudo, passasse a papel 

secundário.  

Seguindo esta ótica, o trabalho a ser considerado seria o intelectual, mas 

apesar desse aparente desinteresse, cada vez mais a relação corpo e trabalho 

demandam um maior conhecimento para a sociedade contemporânea. 

Dejours, Dessors e Desriaux (1993) afirmam, que “a atividade profissional 

não é só o modo de ganhar a vida. É também uma forma de inserção social onde os 

aspectos psíquicos e físicos estão fortemente implicados”.  

Esses autores entendem que no trabalho a ambiguidade de consequências 

está sempre presente, pois mesmo que possa ser desgastante, causador de 

doenças laborais e fator de envelhecimento para a classe trabalhadora, este pode 

também trazer o desenvolvimento e constituir-se em fator de equilíbrio para o ser 

humano.  

Neves (2008) cita autores como Rosa (2004) e Brito (2004) que apontam os 

estudos em Ergologia, onde o trabalho não é uma mera execução de tarefas, onde o 

“si” é ignorado. Esta perspectiva de análise vem embasar que a pessoa se manifesta 

em toda a sua ação laboral, sua atividade, onde reelabora o trabalho real em todos 

os momentos.  

Apresenta ainda, quatro pressupostos que fundamentam a Ergologia que 

são: deve-se pensar o geral e o específico considerando todas as formas de 

atividade; fazer a articulação de várias disciplinas, como a Antropologia, a 

Psicologia, a Engenharia e outras, e todos os saberes inerentes a essas ciências; 

encontrar nas atividades as normas existentes, as variabilidades; e fazer um grande 

estudo sobre o ser humano e seus saberes, porque o encontro entre os saberes 

científicos e os saberes práticos nunca pode ser previsto, sendo sempre uma 

descoberta. 
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Então, quando se analisa o trabalho / atividade vários são os fatores que 

podem levar ao adoecimento e isto fica bem claro ao se deparar com os trabalhos 

de Clot (2001 p. 06), quando este, procurando definir as condições atuais para 

exercer uma clínica do trabalho e através da Clínica da Atividade criada por ele, 

mostra que:  

 
 

  .. a atividade não é somente aquilo que se faz. O real da atividade é 

também o que não se faz, aquilo que não se pode fazer, o que se tenta 
fazer sem conseguir – os fracassos – aquilo que se desejaria ou poderia 
fazer, aquilo que não se faz mais, aquilo que se pensa ou sonha poder fazer 
em outro momento. ... atividade é aquilo que se faz para não fazer o que 
tem que ser feito ou ainda o que se faz sem desejar fazer. Sem contar o que 
deve ser refeito.  
 
 

Tudo isso leva o trabalhador a fadiga, ao desgaste e ao estresse, levando-o 

ao sofrimento, porém ainda baseados nos trabalhos de Clot, vê-se que este trabalha 

bem com esta questão, quando diz que a compreensão da relação entre o trabalho e 

subjetividade não é centrada na luta contra o sofrimento, mas nas atividades de 

trabalho como fonte permanente de recriação de novas formas de viver. Diz ainda 

que o homem é um ser em movimento capaz de intervir na sua própria história. 

Complementando este pensamento pode-se citar Dejours (2004, p. 27), 

onde diz que “o trabalho é aquilo que implica do ponto de vista humano, o fato de 

trabalhar: gestos, saber fazer, um engajamento do corpo, a mobilização da 

inteligência, a capacidade de refletir, de interpretar e de reagir a situações; é o poder 

de sentir, de pensar e de se inventar”. 

Reforça-se assim que o trabalho não está descrito apenas como a simples 

execução, pois o meio sempre é infiel. (Schwartz, 2000). Isso faz pensar que nas 

atividades laborais o corpo assume sua identidade como um conjunto de 

possibilidades a serviço de uma tarefa prescrita onde a tarefa real a ser executada 

demanda ações advindas de toda sua capacidade, utilizando seus próprios recursos 

e suas próprias escolhas. 

Ainda baseados nos estudos de Schwartz (2000) ao afirmar que o meio é 

infiel, não se sabe em que proporções, o que nos leva a tentar gerir essas 

infidelidades, pois estas nunca se repetem exatamente de um dia para o outro. 
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Isso é o que reforçam Scherem, Pires e Scwhartz (2008) quando dizem que 

nenhuma atividade humana no trabalho pode ser totalmente padronizada e 

controlada. A Atividade de trabalho “é sempre uma dramática do uso de si. ” 

Essa dramática se dá a partir do momento em que o trabalhador se depara 

com situações diferenciadas na execução da mesma tarefa, porque como a 

variabilidade é intensa e real, é preciso que ele lance mão de toda a sua vivência, 

sua inteligência e experiências anteriores, pois neste momento há de se criar novas 

formas de execução, já que a padronização é impossível. 

Sob a luz dos estudos de Dejours (2013), trabalhar é principalmente falhar. 

Quando ocorre a falha é que aparece a capacidade de resolver o problema, ou seja, 

tentar fazer novamente, errar de novo, voltar ao trabalho, pensar o tempo todo no 

erro, tentar resolvê-lo, aceitar uma certa invasão da preocupação com o real e com a 

sua resistência, mesmo no espaço privado.  

Novas regras têm que ser acrescidas para que as lacunas existentes 

possam ser preenchidas de forma satisfatória ao desenvolvimento do processo e a 

partir destas ações, o risco é sempre iminente, já que a criação dessas novas 

formas de agir leva ao drama em um espaço de tempo que traduz o sentimento por 

trás do ato. 

Além do uso de si por si, há o uso de si pelos outros, onde tudo que está no 

universo da atividade, influência sobre ela. São todas as normas organizacionais, 

técnicas, científicas, gerenciais que conduzem as relações, quer de subordinação ou 

de desigualdade. 

Ainda sob o enfoque dos estudos de Schwartz, essas dramáticas têm por 

objetivo desanonimar o meio, quando se tenta imprimir suas próprias normas e leis, 

suas referências de vida, seus valores, que podem gerar erros e fracassos, 

causando assim o sofrimento e adoecimento no trabalho. 

A análise da função laboral do professor do ensino técnico requer muitas 

vezes a recriação dos espaços laborais e a dinâmica do trabalho que se realiza. 

Por este motivo, o docente do ensino profissional acaba sofrendo 

duplamente, pois além da carga expressiva de fatores que os levam, enquanto 

professores, a um estresse laboral, ainda existe toda a recriação do espaço fabril em 

que este deve administrar os possíveis riscos da atividade profissional para que 

seus alunos não sofram acidentes inerentes ao trabalho que irão desenvolver. 
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O sistema capitalista requer cada vez mais produtividade e a educação 

profissional servirá de meio para que haja o alcance da melhoria da qualidade de 

produção, pois ela quem irá desenvolver nos indivíduos as competências e 

habilidades para que este permaneça no mercado de trabalho e mantenha 

consequentemente sua empregabilidade. O processo educacional será impulsionado 

pelas demandas de mercado. ABREU (2009). 

Ainda nos estudos de Abreu (2009, p.6), vê-se que a legislação para 

formação e atuação destes profissionais ainda é pouco incisiva e omissa. 

 
 
A Resolução CNE/CEB n.º 02/97 é o documento que regulamenta e exige 
uma formação específica para profissionais que já possuem um diploma de 
nível superior a atuarem na educação profissional, através de programas 
especiais de formação pedagógica. A resolução ainda facilita esta 
formação, flexibilizando, através da metodologia semipresencial, na 
modalidade de ensino a distância, a parte teórica do programa.  
 
 

O entendimento é que os saberes pedagógicos não são importantes na 

formação do professor dos cursos técnicos que primam pela sua prática, pelo saber 

fazer. Acredita-se que o mais importante é o saber necessário a prática profissional, 

geralmente profissionais das engenharias e das áreas técnicas que em sua maioria, 

não dispõem de tempo para desenvolver ou receber uma formação pedagógica que 

o transforme no sentido de saber-se responsável pela formação do aluno autônomo, 

crítico e reflexivo, capaz de enfrentar o mundo do trabalho sabendo lidar com as 

diversas situações problemas que se apresentem. 

 

2.3 A SAÚDE E O TRABALHO 

 

Importante analisar a relação cotidiana do ser humano e seu trabalho. Ao se 

pensar a quantidade de horas dispendidas para o trabalho, fica clara a análise de 

que as implicações negativas, as frustrações e a ação que ocorre para a realização 

de uma tarefa que pode gerar sofrimento, influenciarão muito na vida de cada 

trabalhador.  

Os “males” ocorridos se refletirão no retorno a casa causando um 

desequilíbrio na vida pessoal gerando o adoecimento. 

Mas como alcançar a saúde? 
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Como enfatiza a Organização Mundial de Saúde, OMS, não se pode pensar 

em saúde apenas como a ausência de doença, mas como um bem-estar físico, 

mental e social, e, vários autores abordam a concepção de saúde de forma mais 

abrangente, como por exemplo, o apresentado no relatório final da VIII Conferência 

Nacional de Saúde, onde: 

 

Saúde é o resultante das condições de alimentação, habitação, renda, meio 
ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse 
da terra e acesso aos serviços de saúde. É, assim, antes de tudo, o 
resultado das formas de organização social da produção, as quais podem 
gerar grandes desigualdades nos níveis de vida” (MINAYO, 1992, P.10 
APUD PALMA, 2000). 
 
 

Brito, Athayde e Neves (2003) quando falam em saúde, dizem que é apontar 

a capacidade de lidar com o meio, refazendo-o a nosso jeito. Ou seja, quando 

consegue-se transformar algo que nos é dado como prejudicial, em algo que venha 

ao encontro de nossos interesses, onde as nossas escolhas definirão as estratégias 

para se alcançar estilos de vida que sejam alternativos às adversidades. 

Para Canguilhem (1995, apud, Palma, 2000) como o meio é dinâmico e 

infiel, saúde seria a capacidade de agir e reagir, de adoecer e se recuperar, frente a 

essas instabilidades. 

Dejours, Dessors e Desriauxs (1993) mostram que no conceito de saúde 

relacionado ao trabalho fica evidente, que o “completo bem-estar” é muito relativo, 

pois envolve a consciência do que realmente seria esta afirmação. As pessoas 

podem não saber o que, ou como seria isso e que este estado pode inclusive não 

existir. 

Afirmam ainda estes autores que a saúde não seria um estado e sim um 

objetivo. Importante entender esta afirmação quando a transporta para o trabalho, 

porque se sabe que sempre que a tarefa se mostra repetitiva, regular, imutável, ela 

pode ser extremamente perigosa para o trabalhador. Tudo que se mostra monótono, 

ou mesmo a falta do trabalho, o não ter nada para fazer, gera adoecimentos, uma 

vez que o labor faz parte do ser humano e é uma condição inerente a este. 

A atividade no trabalho por ser sempre dinâmica, pode levar a uma angústia 

que como definem ainda esses autores, pode levar a formulação de objetivos a 

serem atingidos para que essa dinâmica possa ser assimilável. 
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Quando o trabalhador traça seus objetivos, suas metas, quando tem seus 

desejos bem definidos, pode-se dizer que é saudável. Essa é a força que o 

transporta para um estado de saúde capaz de impulsioná-lo em direção ao efetivo 

bem-estar. 

Um homem sem trabalho se sente inferior aos outros, incapaz de gerar o 

seu sustento e de sua família, tornando-se infeliz e adoecido. 

Portanto, o trabalho é um componente essencial para que o estado de bem-

estar possa se traduzir em um estado de saúde física e mental na vida laboral. 

Importante também que toda essa análise não nos conduza a premissa de 

que qualquer trabalho se traduziria em felicidade e bem-estar. Estudos enfatizam a 

necessidade de se analisar a atividade e as organizações do trabalho para que se 

consiga encontrar o equilíbrio, mesmo que temporário capaz de realmente 

transformar a ação laboral e a produtividade que se almeja, em situações benéficas 

para o trabalhador. 

Seriam particularmente favoráveis, as organizações que oferecessem 

liberdade de expressão e atuação do trabalhador frente à atividade proposta, pois 

estaria aberto um campo de ação onde todas as suas experiências, suas ideias, 

seus desejos estariam a serviço de encontrar o que fosse necessário para satisfazer 

e alcançar o proposto. 

Saúde, portanto, é responsabilidade não só individual, do trabalhador, mas 

também se insere num conjunto onde os médicos, as instituições também seriam 

corresponsáveis por ela. 

 

2.4 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

 

Determinar a origem da preocupação com a saúde no trabalho pode 

significar estudar a origem da transformação da natureza pelo homem. Ou seja, a 

partir do momento em que o ser humano se utiliza de ferramentas e cria métodos 

para aperfeiçoar sua forma de subsistência, procurando de alguma forma reduzir 

seu esforço e diminuir seu sofrimento, pode-se dizer que há embutido o conceito de 

saúde atrelado ao trabalho. RIBEIRO e CAMPOS (2009). 

Sabe-se que a preocupação com a Qualidade de Vida no Trabalho já existia 

desde os anos a.C., como por exemplo, nos anos 300, quando os ensinamentos de 

Euclides de Alexandria sobre os princípios da geometria apontavam para inspirar a 
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melhoria do trabalho dos agricultores à margem do rio Nilo, como também, a Lei da 

Alavanca criada por Arquimedes no ano de 287 a.C., com o objetivo de beneficiar os 

trabalhadores da época com a diminuição do esforço físico gerado por ela. 

(VASCONCELOS, 2001). 

Desde então vários estudos vem sendo realizados no sentido de trazer para 

o mundo do trabalho ações transformadoras da condição humana, pois o avanço 

tecnológico trouxe consigo, além dos progressos da vida moderna, um aumento da 

necessidade das empresas se tornarem mais competitivas e produtivas e com isso, 

do funcionário mais simples ao executivo de maior cargo, ocorreu um grande desvio 

da Qualidade de Vida no trabalho devido a fatores como: inatividade física, menos 

tempo para o lazer e para a família, aumentando também o nível de estresse. 

Rosa (2012, p. 19) explica que, com o advento da Revolução Industrial, as 

relações trabalhistas começaram a sofrer uma deterioração, pois “o homem deixa de 

dominar o processo completo da produção do bem, tendo em vista a divisão de 

tarefas específicas e a fragmentação do trabalho, ocasionando a perda da 

identidade do trabalho”. 

Com isto passa-se a enxergar o homem como um ser voltado apenas para a 

produção, sem dar a devida importância à pessoa humana. 

Os processos produtivos seguem o modelo taylorista e a fragmentação dos 

processos acaba por fazer do trabalhador, na visão dos empresários, aquele que 

lhes dará o retorno econômico necessário para o sucesso de sua empresa, e isto faz 

com que haja um desgaste muito grande nesta relação com o trabalhador. 

Com essa mudança de estilo de vida, outras variáveis surgiram e 

contribuíram para o estado geral de saúde do trabalhador como, por exemplo, as 

doenças advindas dessa maior carga de trabalho como a LER/DORT, Síndrome do 

ombro doloroso, doenças psicossociais e outras. 

Houve então um crescente estudo sobre o tema que deu origem a várias 

teorias para auxiliar na compreensão do mundo do trabalho, onde a relação, 

indivíduo, trabalho e organização, passa a ser considerada e as mais importantes 

são citadas a seguir: 

De acordo com os estudos de Guimarães e Macedo (2005), estas afirmam 

que o aprimoramento da QVT somente foi possível por meio dos estudos das teorias 

dos seguintes autores:  
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a) Elton Mayo – que por meio de suas pesquisas constatou a influência de 
diferentes fenômenos na produtividade dos grupos em especial aqueles 
relacionados as relações sociais, bem como a motivação frente a adoção de 
metas;  

 

Mayo, segundo Kern (2013, p. 6), foi o primeiro a contestar a teoria 

Taylorista, apontando duas conclusões importantes com seus experimentos:  

 
 
A primeira foi que o trabalho é uma atividade grupal, sendo que o nível de 
produção era mais influenciado pelas normas do grupo do que pelos 
incentivos físicos e pecuniários de produção. Outra conclusão de Mayo foi  
que a nova elite, em vez de levar os empregados a entenderem a lógica da 
direção, deve entender as limitações dessa lógica e tentar compreender a 
lógica dos trabalhadores.  (MAYO, apud KERN, 2013, p. 6) 
 
 

b) Abrahan Maslow – desenvolve a teoria da hierarquia das necessidades, 
sendo estas compostas por 5 necessidades básicas: fisiológicas, segurança, 
amor, estima e auto realização;  

 

Figura 1 - Pirâmide das Necessidades de Maslow 

 

Fonte: http://rhjaidersilva.com/porque-so-o-salario-nao-motiva/  

 

c) Frederick Hezberg – segundo sua teoria, as necessidades encontram-se 
subdivididas em dois grupos de fatores: higiênicos – indispensáveis para o 

http://rhjaidersilva.com/porque-so-o-salario-nao-motiva/
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equilíbrio do trabalho, e motivacionais – capazes de aumentar o interesse e a 
satisfação no exercício das atividades;  

 

– A satisfação no cargo depende dos fatores motivacionais ou satisfacientes: o 
conteúdo ou atividades desafiantes e estimulantes do cargo desempenhado pela 
pessoa. 
– A insatisfação no cargo depende dos fatores higiênicos ou insatisfacientes: o 
ambiente de trabalho, salário, benefícios recebidos, supervisão, colegas e contexto 
geral que envolve o cargo ocupado. 
 

Figura 2 - Teoria de Frederick Hezberg 

 

 

Fonte: http://www.coladaweb.com/administracao/teoria-comportamental 

 

d) Douglas McGregor – afirma, em sua Teoria X, que o comprometimento 
das pessoas frente aos objetivos está atrelado às possíveis recompensas 
que possam vir a receber após a realização do trabalho, assim, esta teoria 
procura unificar os objetivos individuais com os organizacionais;  

 

Este compara dois estilos opostos e antagônicos de administrar: de um lado, 

um estilo baseado na teoria tradicional, mecanicista e pragmática (a que deu o nome 

de Teoria X), onde as pessoas são visualizadas como meros recursos ou meios de 

produção e, de outro, um estilo baseado nas concepções modernas a respeito do 

comportamento humano (Teoria Y) que desenvolve um estilo de administração 

aberto, dinâmico e democrático, através do qual administrar torna-se um processo 

de criar oportunidades, liberar potenciais, remover obstáculos, encorajar o 

crescimento individual e proporcionar orientação quanto a objetivos.  

 
Figura 3 - Teoria X e Y de Douglas McGregor 

http://www.coladaweb.com/administracao/teoria-comportamental
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Fonte: http://www.coladaweb.com/administracao/teoria-comportamental 

 

e) Kurt Lewin – por meio do Estudo da Dinâmica dos Grupos mostrou que a 
participação e a convivência harmoniosa tendem a aumentar a rentabilidade 
do trabalho.  
 
 

Figura 4 - Estudo de Dinâmica de grupos 

 
Fonte: http://www.esoterikha.com/coaching-pnl/curso-de-dinamicas-de-grupo-online-gratuito-

gratis.php 

 

Ainda para balizar os estudos sobre QVT, vários segmentos e ciências tais 

como: ecologia, sociologia, psicologia, engenharia, administração, saúde e outras, 

passam a contribuir com a busca da QVT. 

http://www.coladaweb.com/administracao/teoria-comportamental
http://www.esoterikha.com/coaching-pnl/curso-de-dinamicas-de-grupo-online-gratuito-gratis.php
http://www.esoterikha.com/coaching-pnl/curso-de-dinamicas-de-grupo-online-gratuito-gratis.php


34 

 

 

Existe uma busca para humanizar as relações de trabalho nas instituições, 

sem, no entanto, perder o foco no lucro e o trabalhador vem à tona, em todas as 

suas dimensões, pois de acordo com Merino, (2004, p.17-18) “a insatisfação e a 

desmotivação para o trabalho são penosas tanto para a empresa quanto para o 

trabalhador”. 

Conforme França (1997, p.80),  

 

“Qualidade de Vida no Trabalho é o conjunto de ações de uma empresa que 
envolve a implantação de melhorias e inovações gerenciais e tecnológicas 
no ambiente de trabalho. A construção da QVT, ocorre a partir do momento 
em que se olha a empresa e as pessoas como um todo, o que chamamos 
de enfoque biopsicossocial. O posicionamento biopsicossocial representa o 
fator diferencial para a realização de diagnóstico, campanhas, criação de 
serviços e implantação de projetos voltados para a preservação e 
desenvolvimento das pessoas durante o trabalho na empresa”. 
 
 

Esta afirmação dá a certeza de que, quando se pensa na saúde do 

trabalhador há de se pensar também em desenvolver Programas de Qualidade de 

Vida nas Empresas. 

Nos últimos anos esses programas têm como ações mais percebíveis as 

que envolvem a atividade física como promotora de saúde de seus funcionários, 

sendo estas bem aceitas pelas diretorias das empresas, pois fazem uma relação 

direta entre trabalhador saudável e aumento de produtividade, menor absenteísmo e 

etc. 

A aprovação e implantação desses programas pelas empresas se dão pelo 

fato dos custos-benefícios serem bastante visíveis, com comprovação estatística de 

que 01 dólar investido em atividade física resulta na economia de 3,2 dólares em 

gastos com saúde, comprovados por pesquisa nos EUA, conforme descrito pelo 

Centro Virtual Esportivo em 2008. 

Nahas, 2006 e Pitanga, 2002 apud Santos, (2009 p.66), citam que:  

 
 
As iniciativas da promoção de saúde especialmente nos modernos 
ambientes de trabalho, tendem a adotar a atividade física como uma das 
principais ferramentas, uma vez que a maioria das empresas dispensa o 
esforço físico generalizado para a realização do trabalho, substituindo-o por 
movimentos repetitivos ou insignificativos. 
 
 

Caspersen, Powell, Christenson, (1985) apud Sanctis et al, (2008), 

consideram como atividade física todo movimento corporal produzido pela 
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musculatura esquelética que resulte em gasto energético, tendo componentes e 

determinantes de ordem biopsicossocial, cultural e comportamental, traduzindo-se 

em várias formas de atividades como, jogos, lutas, exercícios físicos em geral e etc. 

O culto ao corpo e a alimentação saudável, muito difundido pela mídia 

ultimamente, produziu um maior entendimento por parte da população dos 

benefícios associados à prática esportiva ou as atividades físicas regulares, que se 

traduzem não só em um estilo de vida mais saudável, mas também em conseguir 

vencer a jornada de trabalho com mais disposição e prazer e as empresas 

acompanharam essas mudanças.  

De acordo com Santos (2009), não se pode negar que essas mudanças 

ocasionaram ganhos em Qualidade de Vida, como aumento na expectativa de vida, 

melhores condições sanitárias, maior segurança na realização das tarefas, porém, 

isto não ocorreu para todas as camadas da sociedade. 

Muitos trabalhos são extremamente estressantes e requerem muito esforço 

físico e muitos empregadores tem sua preocupação maior voltada para o lucro, 

esquecendo-se de que, uma situação laboral onde o trabalhador atua sob condições 

adversas pode levar a altos riscos no trabalho provocando acidentes e erros. 

Sanctis et al, (2008), afirmam que, o alto grau de competitividade das 

empresas com o desgaste demasiado de seus funcionários favoreceram a 

implantação de Programas de Qualidade de vida, com a atividade física sendo 

utilizada como estratégia para proporcionar aos funcionários a incorporação da 

prática regular de exercícios, com o objetivo de reduzir o sedentarismo e criar uma 

humanização e valorização no ambiente de trabalho. 

Porém, não se pode ter uma visão reducionista do tema a ponto de achar 

que o simples fato de oferecer programas de atividade física nas empresas, levará 

os funcionários e operários a adquirir uma melhor qualidade de vida. Muitos fatores 

se apresentam quando se trata da saúde física e mental dos trabalhadores e não se 

pode dissociá-los uns dos outros.  

Krone (2013), mostra que dois aspectos fundamentais estão interligados 

quando se fala em Qualidade de Vida no Trabalho: o bem-estar do trabalhador e a 

consequente eficiência empresarial.  

Um ambiente de trabalho agradável pode influenciar o relacionamento 

interpessoal e a produtividade, bem como reduzir acidentes, doenças, absenteísmo 

e rotatividade dos colaboradores. Este se distingue por condições físicas, materiais, 
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e por qualidades psicológicas e sociais. Como a satisfação no trabalho é o fator 

básico para a qualidade de vida, o que gera conflito nas organizações com as 

pessoas insatisfeitas e desmotivadas, necessita de estímulos para melhorar.  

De nada adianta idealizar eficazes procedimentos de trabalho ou investir em 

cursos caros, se a equipe não acredita no mesmo ideal e não está engajada de 

forma ativa nas estratégias e planos traçados e, acima de tudo, se não trabalha 

pelos objetivos e metas da organização. KRONE (2013). 

As empresas começam então a perceber a importância de uma população 

de trabalhadores livres dos fatores de risco ou pelo menos com eles minimizados ou 

controlados e entendem que a melhor forma de manter seus empregados ativos e 

saudáveis é proporcionar condições para que estes venham a adquiri-las nos 

programas onde se prioriza a saúde a médio e longo prazo.  

Segundo Barros e Santos (2002), ao incorporar um comportamento 

favorável à saúde, as pessoas acabam operando outras mudanças em seu estilo de 

vida que são concorrentes com melhores níveis de saúde e qualidade de vida. 

Exemplo disso, são os trabalhos demonstrando que, entre os sujeitos fisicamente 

ativos está também a maior proporção de pessoas que se alimentam 

adequadamente, que não fumam e adotam outros comportamentos preventivos. 

A prática de atividades físicas não só no trabalho, como a ginástica laboral, 

mas também a conscientização da importância de construir um lazer ativo, onde o 

trabalhador incorpora ações benéficas para toda a sua vida, hoje começa a ser 

priorizado pelas empresas que se preocupam não só com o operário, mas com o 

indivíduo que existe antes do trabalhador. 

Minayo, et al, (2000), reforçam o conceito de qualidade de vida ao dizer que 

é uma noção eminentemente humana, que tem sido aproximada ao grau de 

satisfação encontrado na vida familiar, amorosa, social e ambiental e a própria 

estética existencial, portanto tudo que seja entendido como bem-estar para si, tanto 

na vida familiar, como nas organizações de que faz parte.  

A QV está diretamente associada ao termo Promoção de Saúde (PS). A 

discussão em torno da PS vem se firmando como um ponto de confluência de 

superação do modelo biomédico que apresenta como enfoque a doença. A PS parte 

do conceito ampliado e positivo de saúde tem como foco o processo social de sua 

produção, elege como objetivo a defesa da vida e o desenvolvimento humano, 



37 

 

 

superando o modelo de intervenção e passando para práticas Inter setoriais e 

conhecimentos interdisciplinares. 

São identificadas duas tendências na conceituação do termo QV: um 

conceito genérico e outro ligado à saúde. No primeiro caso, QV apresenta uma 

acepção mais ampla, aparentemente influenciada por estudos sociológicos, sem 

fazer referência a disfunções ou agravos. Entretanto, quando a QV é relacionada à 

saúde engloba dimensões específicas do estado de saúde. CAMPOS E NETO 

(2008). 

Vê-se assim, que os conceitos de qualidade de vida são variáveis, pois 

dependem dos objetivos, das expectativas, plano de vida, estado de felicidade e paz 

interior de cada pessoa. Portanto, o que pode ser considerado como qualidade de 

vida para um pode não ter a menor importância para o outro. MARCONDES, 

RODRIGUES E ORSI (2005). 

Ainda segundo estes autores, as empresas também entendem que, os 

principais benefícios de programas que de qualidade de vida para os funcionários 

são, melhora da autoimagem, redução das dores, redução do estresse, alívio de 

tensões, melhoria do relacionamento interpessoal, aumento da resistência da fadiga 

central e periférica, aumento da disposição e motivação para o trabalho e a melhoria 

da saúde física, mental e espiritual.  

Percebe-se através desses relatos que a intenção de construção de um 

programa de qualidade de vida existe há muito tempo por parte das empresas. Um 

programa que realmente leve o trabalhador a uma inter-relação com seu trabalho e a 

empresa de que faz parte, voltado para o desenvolvimento de sua saúde física e 

mental. Mas, será que realmente essas ações estão alcançando seus objetivos? 

Importante ressaltar aqui o trabalho de Scopinho (2010), onde a autora 

analisa a importância da gestão frente a esses programas e a necessidade de se 

adotar estratégias capazes de incentivar a adesão a essas políticas de promoção da 

saúde. A autora analisa artigo de Padilha (2010), onde ela expõe a preocupação de 

que os programas de QVT atuem apenas momentaneamente sobre alguns dos 

sintomas apresentados, mas não agem diretamente sobre a causa do problema. 

Uma gestão humanizada segundo a autora, não garante que os problemas que 

levam ao adoecimento do trabalhador sejam sanados.  

Na verdade, esses programas começam a tentar conciliar o objetivo das 

empresas, com os objetivos dos funcionários e da sociedade e vários modelos para 
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analisar a QVT surgem sem, no entanto, apontar um que conseguisse esse objetivo 

já que o tema em questão é muito subjetivo. 

São os estudos de Richard Walton (1973, 1974, 1975), que servem de 

referência para a maioria dos pesquisadores, porque ele consegue abordar o maior 

número de dimensões, inclusive àquelas que não estão diretamente ligadas ao 

ambiente laboral, mas também aos aspectos da vida pessoal e que acontece fora 

das empresas. 

Desta forma, o autor trabalha baseando seus conceitos em oito dimensões 

que influenciam na QVT: compensação justa e adequada, condições de trabalho, 

uso das capacidades, oportunidades, integração social, constitucionalismo, trabalho 

e vida, relevância social, conforme quadro 1 demonstrativo abaixo: 
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Quadro 1 - Modelo de QVT de Walton (1973) 

 

Fonte: Timossi et al, adaptado de Fernandes (1996) e Detoni (2001). 
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Timossi et al (2009) propõe a adaptação do modelo de Walton para que 

possa ser melhor entendido, com uma linguagem mais simples e direta, permitindo 

desta maneira que seja aplicado em populações com menor nível de escolaridade. 

Estes mesmos autores em seu trabalho fazem a adaptação dos termos 

técnicos para uma terminologia simplificada e presente no cotidiano dos 

trabalhadores, conforme demonstrativo no quadro 2 abaixo: 

 
Quadro 2 - Termos alterados e adaptados no instrumento. 

 

 

Fonte: Timossi et al (2009). 

 

Este questionário passa a ser amplamente utilizado por sua abrangência no 

que diz respeito a avaliar todos os aspectos envolvidos na conceituação da 

Qualidade de Vida no Trabalho e por atender a todos os níveis de instrução. 

Por este motivo, Richard Walton, segundo Padilha (2009), passa a servir de 

referência, quando a intensão é avaliar a QVT. 

 

2.5 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINO TÉCNICO 

PROFISSIONALIZANTE 
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É importante verificar como se dá a formação do professor para o ensino 

técnico a fim de embasar a análise de sua qualidade de vida. Vê-se então que, de 

acordo com Machado (2008), a carência de pessoal docente qualificado tem se 

constituído num dos pontos nevrálgicos mais importantes que estrangulam a 

expansão da educação profissional no país.  

Atualmente, devido a essa expansão, anunciam-se diversas medidas para 

suprir esta demanda, incluindo-se a reorganização das instituições federais de 

educação profissional e tecnológica, o que requer o provimento de quadros de 

formadores com padrões de qualificação adequados à atual complexidade do mundo 

do trabalho.  

Ainda considerando as afirmações de Machado (2008), que hoje existem 

ofertas formativas diversificadas de formação de docentes para este campo, estas 

se apresentam muito reduzidas considerando o potencial de demanda e nem 

sempre atendem todos os perfis de entrada dos candidatos. Geralmente são 

ofertadas em programas especiais, cursos de pós-graduação, formação em serviço, 

formação à distância. Poucas são, entretanto, as iniciativas de cursos de 

licenciatura.  

Machado (2008, p.19), diz ainda que:  

 
As exigências com relação ao perfil dos docentes da educação profissional 
estão, hoje, mais elevadas. Não é mais suficiente o padrão do artesanato, 
quando o mestre da oficina-escola se apresentava como o espelho que o 
aluno praticante deveria adotar como referência. Superado também está o 
padrão da escola-oficina, que impunha ao aluno a aplicação de séries 
metódicas de aprendizagem. Instrutores recrutados nas empresas, segundo 
o padrão de que para ensinar, basta saber fazer, apresentam grandes 
limitações não somente pedagógicas, mas também teóricas com relação às 
atividades práticas que ensinam.  
 
 

A autora, de acordo com seus estudos, elabora então o perfil do docente da 

educação profissional o qual precisa dar conta de três níveis de complexidade:  

a) Desenvolver capacidades de usar, nível mais elementar, relacionado à 
aplicação dos conhecimentos e ao emprego de habilidades instrumentais;  
 

b) Desenvolver capacidades de produzir, que requer o uso de 
conhecimentos e habilidades necessários à concepção e execução de 
objetivos para os quais as soluções tecnológicas existem e devem ser 
adaptadas;  

 



42 

 

 

c)  Desenvolver capacidades de inovar, nível mais elevado de complexidade 
relacionado às exigências do processo de geração de novos conhecimentos 
e novas soluções tecnológicas.  

 
 
Porém, no Brasil, a discussão permeia os fóruns de debate com um dado 

grave, que é a realidade histórica de o magistério específico para o ensino técnico 

em admitir em seus quadros um forte contingente de profissionais de áreas diversas, 

sem a qualificação pedagógica.  

Quando se faz um mapeamento da formação profissional, essa realidade se 

superlativiza: a história da educação profissional, muito caracterizada pelo “fazer” foi 

marcada pela forte ação de professores leigos.  

A formação desses professores se deu a princípio através de “medidas 

consideradas emergenciais”, cursos de capacitação docente apropriadamente 

denominado “Esquemas I e II”.  

Mas devido aos avanços tecnológicos e a expansão da educação 

profissional no país, não se pode mais adiar a formação de professores para a 

educação profissional, se traduzindo assim em política inadiável e perene, diante do 

compromisso com a expansão desta modalidade de ensino de forma qualificada, 

democrática e sintonizada com os ideais de construção de uma nação soberana do 

ponto de vista social, econômico, cultural e científico. Pereira (2004). 

Segundo Soares (p.8), “o professor da educação profissional muitas vezes 

aprende a ensinar a partir de sua própria ação”. Ele desempenha suas funções pelo 

gosto e o amor que tem pela sua profissão e assim ele parte para a ação do ensinar 

a fazer a partir do seu próprio fazer. 

Ainda de acordo com Soares, os saberes do mundo do trabalho são 

fundamentais para a constituição desse sujeito. Por isso, é imprescindível a 

realização de debates mais qualificados sobre a função social da escola e da 

educação profissional. Tais debates poderão revelar que é o acúmulo de 

experiências anteriores no mercado de trabalho que define o perfil desse grupo de 

professores.  

Em sua maioria, os professores que atuam no ensino técnico emergem do 

mundo do trabalho e possuem a formação técnica que dispõem partilhar. As 

experiências acumuladas enriquecem seus conhecimentos e os aproximam 

sobremaneira dos jovens que acorrem para a educação profissional. Porém isto não 
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invalida a necessidade de aprimoramento pedagógico que os faça refletir sobre suas 

práticas como docentes. 

 

2.6 A EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PROFISSIONALIZANTE NO BRASIL 

 

A história da Educação profissional no Brasil parte de um estigma de que 

esta seria destinada apenas a pessoas das classes mais baixas, pois se iniciou a 

época da escravidão, sendo os escravos e índios os primeiros a usufruir deste tipo 

de “educação”. 

Era desprovida de ensinamentos técnicos efetivos, pois os mesmos 

aprendiam seu ofício no labor diário dos engenhos, aprendendo a fazer no local, por 

necessidade.  

Segundo Fonseca, (1961, p. 68 apud Garcia, 2000), “... habituou-se o povo 

de nossa terra a ver aquela forma de ensino como destinada somente a elementos 

das mais baixas categorias sociais” e com isso a formação do trabalhador brasileiro 

ficou marcada por muitos anos, como sendo para aqueles que não possuíam 

condições de frequentar uma universidade e destinada apenas a trabalhos físicos ou 

manuais.  

No documento elaborado pelo MEC para comemorar os 100 anos da rede 

federal, várias são as experiências registradas nos anos de 1800 com a adoção do 

modelo de aprendizagem dos ofícios manufatureiros, que se destinava ao “amparo” 

da camada menos privilegiada da sociedade brasileira. As crianças e os jovens eram 

encaminhadas para casas onde, além da instrução primária, aprendiam ofícios de 

tipografia, encadernação, alfaiataria, tornearia, carpintaria, sapataria, entre outros. 

Ainda de acordo com este documento, após a abolição da escravatura, 

existiam no país um total de fábricas instaladas, 636 estabelecimentos, com um total 

de aproximadamente 54 mil trabalhadores, para uma população total de 14 milhões 

de habitantes, com uma economia acentuadamente agrário-exportadora, com 

predominância de relações de trabalho rurais pré-capitalistas. 

De acordo com Garcia (2000), com a chegada da família real portuguesa em 

1808, D. João VI cria o Colégio das Fábricas, considerado o primeiro 

estabelecimento instalado pelo poder público, com o objetivo de atender à educação 

dos artistas e aprendizes vindos de Portugal. 
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Então, com o fim da escravidão e a proclamação da República, nascia a 

perspectiva de alterar o panorama em relação ao ensino de ofícios. Mais uma vez, 

Garcia (2000), cita Fonseca, pois este lembra que foi aprovado em 1906, um crédito 

do Governo Federal para que os Estados criassem escolas técnicas profissionais. 

Ainda, segundo a autora e citando Romanelli (1980), onde este diz que, a 

Constituição da República de 1891 instituiu o sistema federativo de governo, 

consagrou também a descentralização do ensino e a dualidade de sistemas, que 

delegou à União a criação e o controle do ensino superior e o ensino secundário; 

aos Estados coube criar e controlar o ensino primário e o ensino profissional. 

É então a partir de 1906 que o então presidente do Estado do Rio de Janeiro 

(como eram chamados os governadores na época), Nilo Peçanha, inicia no Brasil o 

ensino técnico por meio do Decreto n° 787, de 11 de setembro do mesmo ano, 

criando quatro escolas profissionais naquela unidade federativa: Campos, 

Petrópolis, Niterói, e Paraíba do Sul, sendo as três primeiras, para o ensino de 

ofícios e a última à aprendizagem agrícola. 

Ainda segundo documento do MEC, o ano de 1906 foi marcado pela 

consolidação do ensino técnico-industrial no Brasil pelas seguintes ações: 

a)  Realização do “Congresso de Instrução” que apresentou ao Congresso 
Nacional um projeto de promoção do ensino prático industrial, agrícola e 
comercial, a ser mantido com o apoio conjunto do Governo da União e dos 
Estados. O projeto previa a criação de campos e oficinas escolares onde os 
alunos dos ginásios seriam habilitados, como aprendizes, no manuseio de 
instrumentos de trabalho; 
 

b) A Comissão de Finanças do Senado aumentou a dotação orçamentária 
para os Estados instituírem escolas técnicas e profissionais elementares 
sendo criada, na Estrada de Ferro Central do Brasil, a Escola Prática de 
Aprendizes das Oficinas do Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro; 
 

c)  Declaração do Presidente da República, Afonso Pena, em seu discurso 
de posse, no dia 15 de novembro de 1906: “A criação e multiplicação de 
institutos de ensino técnico e profissional muito podem contribuir também 
para o progresso das indústrias, proporcionando-lhes mestres e operários 
instruídos e hábeis”. 
 

Vê-se a partir daí, como exemplificado na linha do tempo da Educação 

Profissional, documentação da Fundação Joaquim Nabuco, a evolução e a 

proporção que esta apresenta no país: 
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1909 – O presidente Nilo Peçanha assina o Decreto 7.566 em 23 de 

setembro, criando inicialmente 19 “Escolas de Aprendizes Artífices” subordinadas ao 

Ministério dos Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio; 

1927 – O Congresso Nacional sanciona o Projeto de Fidélis Reis, que prevê 

o oferecimento obrigatório do ensino profissional no país; 

1930 – É criado o Ministério da Educação e Saúde Pública que passa a 

supervisionar as Escolas de Aprendizes e Artífices, através da Inspetoria do Ensino 

Profissional Técnico; 

1937 – Promulgada a nova Constituição Brasileira que trata pela primeira 

vez do ensino técnico, profissional e industrial. É assinada a Lei 378, que transforma 

as Escolas de Aprendizes e Artífices em Liceus Industriais, destinados ao ensino 

profissional, de todos os ramos e graus; 

1941 – Vigora uma série de leis, conhecidas como a “Reforma Capanema”, 

que remodelam todo o ensino no país. Os principais pontos: 

a) O ensino profissional passa a ser considerado de nível médio; 
 

b) O ingresso nas escolas industriais passa a depender de exames de 
admissão; 
 

c) Os cursos são divididos em dois níveis: curso básico industrial, artesanal, 
de aprendizagem e de mestria, e o segundo, curso técnico industrial. 
 

1942 – O Decreto 4.127, de 25 de fevereiro, transforma os Liceus Industriais 

em Escolas Industriais e Técnicas, passando a oferecer a formação profissional em 

nível equivalente ao do secundário; 

1944 – A participação da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra 

Mundial e o consequente empréstimo financeiro dos Estados Unidos ao Brasil no 

Governo Getúlio Vargas impulsionam a industrialização brasileira; 

1956 – 1961 – O governo de Juscelino Kubitschek marca o aprofundamento 

da relação entre Estado e economia. O objetivo é formar profissionais orientados 

para as metas de desenvolvimento do país; 

1959 – As Escolas Industriais e Técnicas são transformadas em autarquias 

com o nome de Escolas Técnicas Federais, com autonomia didática e de gestão; 
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1961 – O ensino profissional é equiparado ao ensino acadêmico com a 

promulgação da Lei 4.024 que fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O 

período é marcado por profundas mudanças na política de educação profissional; 

1967 – Decreto 60.731 transfere as Fazendas Modelos do Ministério da 

Agricultura para o Ministério da Educação e Cultura que passam a funcionar como 

escolas agrícolas; 

1971 – A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira torna técnico-

profissional todo currículo do segundo grau compulsoriamente. Um novo paradigma 

se estabelece: formar técnicos sob o regime da urgência; 

1978 – A Lei 6545 transforma três Escolas Técnicas Federais (Paraná, 

Minas Gerais e Rio de Janeiro) em Centros Federais de Educação Tecnológica; 

1980 – 1990 – A globalização, nova configuração da economia mundial, 

também atinge o Brasil. O cenário é de profundas e polêmicas mudanças: a 

intensificação da aplicação da tecnologia se associa a uma nova configuração dos 

processos de produção; 

1994 – A Lei 8.948, de 8 de dezembro: 

a) Institui o Sistema Nacional de Educação Tecnológica, transformando, 
gradativamente, as ETFs e as EAFs em CEFETs; 
 

b) A expansão da oferta da educação profissional somente ocorrerá em 
parceria com Estados, Municípios e Distrito Federal, setor produtivo ou 
organizações não governamentais, que serão responsáveis pela 
manutenção e gestão dos novos estabelecimentos de ensino. 
 

1996 – Em 20 de novembro, a Lei 9.394 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional/LDB) dispõe sobre a Educação Profissional num capítulo 

próprio; 

1997 – O Decreto 2.208 regulamenta a educação profissional e cria o 

Programa de Expansão da Educação Profissional (Proep); 

1999 – Retoma-se o processo de transformação das Escolas Técnicas 

Federais em Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets); 

2004 – O Decreto 5.154 permite a integração do ensino técnico de nível 

médio ao ensino médio; 

2005 – Institui-se, pela Lei 11.195, que a expansão da oferta da educação 

profissional preferencialmente ocorrerá em parceria com Estados, Municípios e 

Distrito Federal, setor produtivo ou organizações não governamentais. 
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Lançada a primeira fase do Plano de Expansão da Rede Federal, com a 

construção de 60 novas unidades de ensino pelo Governo Federal. 

O Cefet Paraná passa a ser Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 

2006 – O Decreto 5.773 trata sobre o exercício das funções de regulação, 

supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de 

graduação e sequenciais no sistema federal de ensino. 

É instituído, no âmbito federal, o Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação de Jovens e Adultos. 

É lançado o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia. 

2007 – Lançada a segunda fase do Plano de Expansão da Rede Federal. 

Até 2010 serão 354 unidades. 

O Decreto 6.302 institui o Programa Brasil Profissionalizado. 

É lançado o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos; 

2008 – Articulação para criação dos Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia. 

 

Figura 5 - Linha do tempo Educação Profissional 

 

Fonte: http://redefederal.mec.gov.br/reordenamento 

 

A partir do ano de 2008, 31 centros federais de educação tecnológica 

(Cefets), 75 unidades descentralizadas de ensino (Uneds), 39 escolas agrotécnicas, 

7 escolas técnicas federais e 8 escolas vinculadas a universidades deixaram de 

existir para formar os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

http://redefederal.mec.gov.br/reordenamento
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São 38 institutos federais presentes em todos estados, oferecendo ensino 

médio integrado, cursos superiores de tecnologia e licenciaturas. Também integram 

os institutos as novas escolas que estão sendo entregues dentro do plano de 

expansão da rede federal. 

O governo federal desde então passa a realizar várias ações que 

possibilitem um novo cenário para o ensino técnico profissional, indo ao encontro 

das necessidades sociais e culturais da população.  

Garcia (2009, p.95) destaca:  

 
 
A aprovação do FUNDEB (Lei 11.494; 2007), o PDE que contém o Plano de 
Metas e Compromisso de Todos pela Educação (Decreto n.6.094; 2007), a 
reformulação da CAPES (PL 7.569, aprovado em 2007), o Plano de 
expansão da rede federal de educação tecnológica (PPA 2008-2011) e o 
Programa Brasil Profissionalizado (Decreto n.6.302; 2007).  
 
 

Este conjunto de ações estaria representando uma vontade política do 

governo federal, portanto, uma oportunidade histórica na luta por um ensino médio 

tecnológico de qualidade para todos (MEC, 2008, p 03). 

Este momento é considerado estratégico, pois trabalha na perspectiva da 

formação do indivíduo como cidadão capaz de promover a sua totalidade onde a 

ciência, a cultura, o humanismo e a tecnologia estão inseridos. 

 

2.7 O INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE 

 

O IF Fluminense, de acordo com histórico retratado em sua página, 

www.iff.edu.br, é formado a partir de 2008 quando começa oficialmente o projeto de 

expansão da Rede Federal de Ensino Tecnológico e com o objetivo principal de ser 

voltado para o mundo do trabalho com a responsabilidade de contribuir para o 

desenvolvimento econômico das regiões onde está instalado. 

São 13 campis, conforme apresentado na figura 6: Campos Centro, Guarus, 

São João da Barra, Rio Paraíba do Sul/Upea, Macaé e Quissamã, no Norte do 

Estado do Rio de Janeiro; Itaperuna, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci e Santo 

Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense; Cabo Frio na Região dos Lagos; e os 

campi Itaboraí e Maricá, na Região Metropolitana. 
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Figura 6 - mapa da região norte Fluminense 

 

 

Fonte: Página oficial do IFF, disponível em: http://portal.iff.edu.br/campus/reitoria/o-iff-e-seu-territorio  

 

A oferta de cursos leva em consideração o arranjo produtivo local com o 

intuito de garantir a permanência dos estudantes em suas próprias regiões.  

Destacar-se-á o campus Campos Centro, que por sua história torna-se fonte 

ideal de estudo, por ser um campus centenário onde as vivências educacionais se 

sobrepõem a sua história. 

Os primeiros cursos a serem criados foram os de alfaiataria, marcenaria, 

tornearia, sapataria e eletricidade que eram os principais para atender as demandas 

da época, e após doze anos de funcionamento sofrem sua primeira transformação 

passando de Escolas de Aprendizes e Artífices de nível primário a Escolas 

Industriais e Técnicas, equiparando-se as de ensino médio e secundário. 

Outros cursos foram criados a partir da década de 70, em especial o curso 

de Química, que nasce voltado para atender ao setor sucro alcooleiro que se 

encontrava em expansão no norte fluminense, sendo uma das bases da economia 

neste período. 

A próxima grande mudança acontece quando a Petrobrás descobre a bacia 

de Campos o que transforma os rumos econômicos da região, influenciando a 

criação de cursos voltados para a indústria petrolífera e torna a escola a grande 

fornecedora de mão de obra para as empresas que operavam na bacia de Campos. 

O desenvolvimento regional passou a capitanear as ações desenvolvidas 

não só na cidade de Campos, mas também nas regiões onde a presença da 

http://portal.iff.edu.br/campus/reitoria/o-iff-e-seu-territorio
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Instituição se tornou a marca de que o progresso se apresentava com absorção de 

mão de obra qualificada para o trabalho tecnológico e o consequente 

desenvolvimento da região.  

Cursos superiores foram autorizados, assim como cursos de pós-graduação, 

Lato Sensu, Stricto Sensu, o que possibilita além de formar os profissionais de nível 

técnico e superior com ênfase na educação profissionalizante, também a realização 

de pesquisas com o objetivo de promover o desenvolvimento dos processos 

produtivos numa estreita relação para o desenvolvimento sustentável e 

desenvolvimento da região. 
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3 CAPÍTULO III 

 

3.1 METODOLOGIA 

 

3.2 DEFINIÇÃO DE PESQUISA 

 
Segundo Minayo (2011, p 17), a pesquisa é considerada:  

 
 
Atividade básica da Ciência na sua indagação e construção da realidade. É 
a pesquisa que alimenta a atividade do ensino e atualiza frente a realidade 
do mundo. Portanto, embora ela seja uma prática teórica, a pesquisa 
vincula pensamento e ação. 
 
 

Para Lakatos e Marconi (2007, p.157), a pesquisa é “um procedimento 

formal com método de pensamento reflexivo que requer um tratamento científico e 

se constitui no caminho para se conhecer a realidade ou para descobrir verdades 

parciais”. 

Prodanov e Freitas (2013, p.44), complementam este conceito dizendo que:  

 
 
Pesquisa é, portanto, um conjunto de ações, propostas para encontrar a 
solução para um problema, as quais têm por base procedimentos racionais 
e sistemáticos. A pesquisa é realizada quando temos um problema e não 
temos informação para solucioná-lo. 
 
 

Neste tópico apresentar-se-á os tipos, os objetivos e os procedimentos, 

procurando situar o presente estudo a partir do conhecimento de todas estas 

características. 

De acordo com Prodanov e Freitas (2013), é por meio da pesquisa que se 

desperta o espírito de investigação na área acadêmica, diante dos trabalhos e de 

problemas sugeridos por orientadores e professores. 

Diante deste fato é importante que haja o planejamento e se conheça qual o 

problema a ser estudado, sua natureza, suas peculiaridades. 

Estes pesquisadores mostram no quadro 3, a partir da uma adaptação feita 

no modelo de Silva (2004), que existem várias formas de se classificar as pesquisas.  
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Quadro 3 - Tipos de Pesquisa 

. 
Fonte: Prodanov e Freitas (2013). 

 

A pesquisa pode ser básica, que tem por objetivo gerar conhecimentos 

novos, que sejam úteis aos avanços da ciência, mas sem finalidade imediata. Ou 

pode ser aplicada gerando conhecimentos de aplicação prática à solução de 

problemas específicos. 

A pesquisa Aplicada pode ser: quantitativa sendo amplamente abordada 

para sustentar trabalhos empíricos na ciência, exceto os de abordagem 

comportamental. E por outro lado, pode ser também qualitativa, tendo o foco 

principal no processo e seu significado.  

Quanto aos objetivos, ela pode ser: 

a) Exploratória: tem por finalidade proporcionar mais informações sobre o 
tema ou assunto que se irá investigar, ou seja, possibilita delimitar a ação, 
propor objetivos, formular as hipóteses. Possui ainda maior flexibilidade em 
seu planejamento e permite outros enfoques de estudo, como: levantamento 
bibliográfico, entrevistas e análise de exemplos para melhor compreensão; 
 

b) Descritiva: Como o termo aponta, descreve as características de 
determinada população ou fenômeno, sem, no entanto, a interferência do 
pesquisador. Este observa, registra, analisa e ordena dados sem manipulá-
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los. A forma principal de coleta de dados é utilizar procedimentos formais 
padronizados como os questionários; 
c) Explicativa: Tem por finalidade explicar por meio de registros, de análise, 
da classificação e da interpretação o porquê das coisas e suas causas. 
Geralmente são mais complexas porque aprofunda o conhecimento da 
realidade, estando também mais sujeita a erros. 
 

Quanto aos procedimentos técnicos, todas as pesquisas devem obedecer a 

um planejamento, que pode ser elaborado por meio de dois grandes grupos para a 

coleta de dados: 

a) aqueles que utilizam as chamadas fontes de papel – pesquisa 
bibliográfica e documental  
 

Toda pesquisa necessita de pesquisa bibliográfica, que deve ser feita 

através do registro dos dados coletados em fichas documentais, que servirão de 

base para a produção do texto. 

Já a pesquisa documental, prevê a pesquisa em qualquer documento que 

possa ser usado como fonte de informação e podem ser encontrados em arquivos 

públicos, documentos oficiais, jurídicos, particulares, materiais cartográficos e outros. 

b) aqueles que utilizam os dados fornecidos por pessoas – pesquisa 
experimental, ex-post-facto, o levantamento, o estudo de caso, a pesquisa-
ação e a pesquisa participante. 
 

A pesquisa experimental o pesquisador refaz as condições para um fato à 

ser estudado, observando-o sob controle. Por este motivo, ela propicia a 

manipulação das variáveis e o estudo das relações de causa e efeito do fenômeno 

estudado. 

O levantamento permite o conhecimento direto da realidade, economia e 

rapidez; quantificação. 

O estudo de caso, “consiste em coletar e analisar informações sobre 

determinado indivíduo, uma família, um grupo ou uma comunidade, a fim de estudar 

aspectos variados de sua vida, de acordo com o assunto da pesquisa” (PRODANOV 

E FREITAS, 2013, p. 60). 

Ainda segundo estes autores, é um procedimento muito utilizado 

principalmente pelos pesquisadores sociais, pois serve a vários propósitos como: 

explora situações da vida real que não estão bem definidas, descreve o contexto em 

que está ocorrendo determinada investigação e explica as variáveis causais do 
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fenômeno em situações complexas que não possibilitem experimentos e 

levantamentos. 

O estudo de caso permite evidenciar novas descobertas, observando 

determinadas questões envolvendo indivíduos, através de uma pesquisa empírica 

que investiga alguns fenômenos contemporâneos dentro de situações reais. (GIL, 

2007; YIN, 2005).  

Para um resumo das definições citadas, pode-se observá-las no quadro 4 a 

seguir: 

Quadro 4 - Resumo dos conceitos e tipos de pesquisa. 

 

Fonte: Prodanov e Freitas (2013, p. 72). 
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3.3 ESCOLHA DO MÉTODO DE PESQUISA 

 

Para GIL (1987, p. 27), a determinação do método “é o caminho para se 

chegar a determinado fim”. 

Foi adotado para a análise dos dados primários neste trabalho, a pesquisa 

bibliográfica e documental, que de acordo com Prodanov e Freitas (2013) é utilizada 

como forma de organizar informações que se encontram dispersas ou qualquer 

outra que possa ser usada como fonte de informação. No caso, foi feito uma 

pesquisa em teses, dissertações, revistas e no setor de Gestão de Pessoas e na 

Coordenação de Educação Física do campus, a fim de verificar documentos que 

pudessem balizar este estudo. 

Também como metodologia para este trabalho, pode–se afirmar que o 

mesmo se classifica em relação aos seus objetivos, como uma pesquisa exploratória 

e descritiva e quanto à forma de abordagem do problema como quantitativa e 

qualitativa. Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa se caracteriza como 

estudo de caso, onde se desenvolveu uma investigação para analisar a qualidade de 

vida no trabalho dos professores dos cursos técnicos do campus Campos Centro do 

Instituto Federal Fluminense, estabelecimento de ensino técnico profissionalizante 

da rede federal de ensino.  

 

3.3.1 Procedimentos Técnicos Utilizados 

 

3.3.1.1 Pesquisa bibliográfica 

 

Segundo Gil (2010), “a pesquisa bibliográfica é elaborada com base em 

material já publicado”. Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui 

material, impresso, como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de 

eventos científicos. A partir daí essa pesquisa foi efetuada nos seguintes domínios: 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, Portal de Periódicos CAPES, Google 

Acadêmico, Google Books e livros de leitura corrente e de referência. 

 

3.3.1.2 Pesquisa documental 
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Segundo Gil (2010, p.65), “A pesquisa documental, como já foi visto, 

apresenta muitos pontos de semelhança com a pesquisa bibliográfica. Até mesmo 

porque livros, artigos de periódicos e anais de eventos podem ser considerados 

como tipos especiais de documentos”. 

É importante neste caso identificar as fontes, que ainda segundo Gil (2010), 

podem ser documentos públicos, documentos oficiais, sendo que a principal 

diferença deste tipo de pesquisa para a bibliográfica, é que os dados já estão 

disponíveis, devendo o pesquisador obter as informações diretamente das pessoas 

mediante interrogação. 

Buscou-se no setor de Gestão de pessoas do campus Campos Centro do IF 

Fluminense, documentos que pudessem atestar a construção de um programa de 

Qualidade de Vida para os servidores.  

 

3.4 UNIVERSO E SELEÇÃO DA AMOSTRA 

 

De acordo com Gil (2007, p.139), “os critérios de seleção da amostra variam 

de acordo com os propósitos da pesquisa”, dizendo ainda que a população reflete a 

totalidade de indivíduos com as mesmas características para que determinado 

estudo aconteça.  

Este estudo será feito no Campos Centro que por ter sido criado em 1909, 

nascendo com a criação das Escolas Técnicas, apresenta uma estrutura bem 

delineada e será o cenário desta pesquisa por também apresentar-se como 

referência para o desenvolvimento tecnológico da região e inspirar os novos campi 

no desenvolvimento de ações democráticas, capazes de gerar e alavancar o 

crescimento sócio econômico da região. 

Assim, levantou-se que o campus Campos Centro do IF Fluminense conta 

com 389 professores de acordo com a planilha de Atuação Docente 2014.2, 

disponibilizada no Portal Institucional. Destes, 30 estão em processo de afastamento 

para capacitação, ou em cargos de gestão, ou em licença médica e/ou licença sem 

vencimentos, o que contabiliza como docentes ativos, 354. 

Para a pesquisa em questão, que se destina a proposição de um Programa 

de Qualidade de vida para os docentes que atuam prioritariamente nos cursos 

técnicos do campus, foi selecionado como amostra, apenas aqueles das áreas 

técnicas que são 134, conforme demonstrado no quadro 5 a seguir: 
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Quadro 5 - Distribuição por áreas dos docentes do nível técnico. 
 

CURSOS TÉCNICOS Nº DE PROFESSORES QUE ATUAM NESTE NÍVEL DE ENSINO 

EDIFICAÇÕES 25 

ELETROTÉCNICA 16 

ESTRADAS 4 

INFORMÁTICA 17 

MECÃNICA 29 

QUÍMICA 14 

SEGURANÇA DO TRABALHO 8 

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 13 

TELECOMUNICAÇÕES 10 

TOTAL 134 

 
Fonte: a autora. 

 

3.4.1 Caracterização da amostra 

 

O questionário foi distribuído pela pesquisadora para 134 professores, entre 

os dias 01 de março e 30 de abril de 2015. Foram devolvidos 31 questionários 

respondidos, conforme gráfico 1 demonstrativo abaixo: 

Gráfico 1 - Questionários não respondidos e respondidos 

 

Fonte: a autora. 
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3.5 INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

3.5.1 Seleção do Instrumento de pesquisa 

 

O instrumento de coleta de dados utilizado foi o questionário, que para 

Marconi e Lakatos (2005, p. 203), "é um instrumento de coleta de dados, constituído 

por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito sem a 

presença do entrevistador".  

As autoras defendem que este método apresenta como vantagens: 

a) Ser um método econômico e com bom rendimento quanto aos dados;  
 

b) Colhe respostas rápidas precisas; 
 

c)  Propicia maior liberdade nas respostas por conta do anonimato;  
 

d) Abrange muitas pessoas simultaneamente;  
 

e) Minimiza riscos de distorção, pela não influência do pesquisador;  
 

f) Favorece as respostas em hora mais adequada ao respondente e; 
 

g) Favorece uniformidade na avaliação, pela impessoalidade do instrumento. 
 

Assim, um instrumento que busca mensurar algo que se deseja pesquisar e 

para esta pesquisa foi utilizado um questionário adaptado do modelo proposto por 

Walton (1973) para avaliação da QVT. 

O instrumento que Walton criou serve de referência para muitos 

pesquisadores, como na análise dos diversos trabalhos, pois este apresenta oito 

dimensões a serem avaliadas, ou seja, ele amplifica as discussões ao abordar não 

apenas o ambiente laboral, mas também de tratar o trabalhador de maneira global 

ao avaliar aspectos de sua vida pessoal, social e laboral. 

Para ilustrar o exposto, pode-se citar alguns estudos em diversas áreas do 

conhecimento, como: 

a) Souza (2011), que analisou a qualidade de vida no trabalho, de acordo 
com os fatores do modelo de Walton, dos profissionais de enfermagem em 
prontos socorros de hospitais do Espírito Santo. Os resultados encontrados 
apresentaram evidências significativas de QVT entre seis fatores, segurança 
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de maneira geral (no trabalho), oportunidade imediata para a utilização e 
desenvolvimento da capacidade humana, oportunidade de crescimento 
contínuo, integração social na organização, constitucionalismo na 
organização do trabalho e trabalho. Dois fatores, salário e relevância social 
na vida no trabalho não se mostraram significativos. Estes resultados 
mostraram que há mais fatores positivos do que negativos, o que contribui 
para a percepção dos trabalhadores de uma QVT satisfatória para a 
categoria. Demonstrou também a necessidade de ações para melhoras os 
pontos negativos apontados; 
 

b) Nos estudos de Abreu (2011), a pesquisadora investigou a qualidade de 
vida no trabalho (QVT) de pessoas com deficiência, direcionando seus 
estudos para os deficientes visuais, auditivos e deficientes físicos. Os fatores 
remuneração, condições de trabalho, uso e desenvolvimento de 
capacidades e oportunidades de crescimento profissional foram os que 
apresentaram as mais baixas médias. Quando foram perguntados sobre os 
determinantes em sua qualidade de vida no trabalho, os entrevistados os 
enumeraram por ordem de importância e declararam ser oportunidade de 
crescimento profissional o que mais os influencia em sua QVT e os fatores 
relevância de seu trabalho, direitos na empresa e equilíbrio entre trabalho e 
vida os que, nesta ordem, menos interferem em sua QVT. Após a realização 
deste estudo sugeriu-se que se fizesse um estudo comparativo entre 
pessoas com ou sem deficiência a fim de se verificar se o fator deficiência 
interfere na percepção da sua qualidade de vida no trabalho; 
 

c) No trabalho de Yamaguchi (2012), este pesquisou os aspectos da QVT 
segundo a percepção dos Servidores Técnicos Administrativos do Instituto 
de Saúde e Biotecnologia - ISB/UFAM no município de Coari AM no ano de 
2011. Foram entrevistados 28 servidores e seus resultados mostraram que 
92,9% possuem uma remuneração é compatível com suas funções, ações e 
atividade; 75% estão satisfeitos Carga Horária de Trabalho; 96,4% cumprem 
com suas metas estabelecidas; 100% conseguem identificar os problemas 
no setor e 82,1% conseguem resolve-los; 96,4% conhecem as políticas do 
Instituto relacionadas ao Plano de Carreira e Estabilidade; 71,43% 
promovem a integração social entre os pares; 100% tem total direito à livre 
expressão; 75% possuem estabilidade no horário da jornada de trabalho 
100% têm orgulho e satisfação pessoais de fazer parte da Organização. 
Com base nestes resultados o pesquisador pode afirmar que os mesmos 
possuem QVT. Como sugestão futura, ficou a adoção de um projeto 
denominado “Espaço Integrado de Dança de Salão”, que traz uma proposta 
de ministrar aulas da Dança de Salão com o intuito de promover a 
integração, a sociabilização, o equilíbrio físico e emocional e o combate ao 
stress, dentro do Instituto; 
 

d) Jesus (2011) utilizou o modelo de Walton para analisar de que maneira o 
trabalho noturno interfere na Qualidade de Vida no Trabalho do empregado 
em uma empresa de mineração. Foram aplicados questionários em 147 
ferroviários da mineradora e segundo os resultados, a percepção de uma 
boa QVT se deu nos critérios relacionados a integração social na 
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organização, condições de trabalho e relevância social da vida no trabalho. 
Porém, observou-se uma insatisfação por parte dos mesmos em relação aos 
critérios que tratam de “compensação justa e adequada” e 
“constitucionalismo”. Como sugestão futura, para os gestores caberia à área 
de Recursos Humanos providenciar atividades que os sensibilizassem 
quanto à necessidade por parte da organização, de uma maior valorização 
das competências e habilidades dos empregados; 
 

e) O modelo de Walton serve de base também para a pesquisa de SOUZA 
(2012), quando este o utiliza em seu estudo sobre os servidores da varrição 
urbana na cidade de Goiânia, GO, sendo constatado que estes servidores se 
encontram satisfeitos com a sua qualidade de vida no trabalho, em sua 
média geral. Os piores resultados foram alcançados nos domínios 
“compensação justa e adequada”, "uso e desenvolvimento das 
capacidades”, “constitucionalismo” e “oportunidade de crescimento e 
segurança”. Diante destes resultados e analisando a correlação entre eles, 
fica claro que a qualidade de vida no trabalho dos servidores da varrição 
urbana não depende de um único fator, mas sim de uma série de situações 
e ações que propiciam a esses funcionários melhor capacidade para 
desenvolver seu trabalho de forma mais produtiva e motivada. Sugere-se 
ainda que esclarecimentos sobre, direitos, benefícios e outros, a adoção de 
programas de saúde ocupacional e o estímulo ao desenvolvimento de 
capacidades individuais e qualificação de mão-de-obra, devem fazer parte 
das medidas que podem ser adotadas pela gestão da empresa no sentido 
de valorizar e incentivar os funcionários mais jovens. 

 

Com base nestes estudos, fica evidente a importância deste modelo quando 

o assunto é Qualidade de Vida no Trabalho, pois este permite a análise das 

dimensões propostas, sendo que nenhuma delas se apresenta com grau maior ou 

menor de importância, possibilitando aos gestores a inferência nos fatores que se 

mostrarem insatisfatórios, como forma de adoção de medidas que melhorem a QVT 

como um todo. 

Essas categorias não possuem uma ordem preferencial, já que Walton 

atribui a cada uma delas sua importância devida, para a análise da QVT.  

Importante também ressaltar neste modelo, que como a análise é feita 

observando oito dimensões do trabalho, a atuação da gestão nos resultados é 

pontual, podendo reprogramar as ações de qualidade de vida a fim de atingir 

objetivos bem definidos em cada categoria.  

Para Walton, há uma conciliação entre trabalho e outras esferas de vida. 

Baseado neste modelo, foi elaborado um questionário semiestruturado com 

35 perguntas fechadas adaptadas para a população que se quer pesquisar e 4 
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perguntas abertas relacionadas aos programas de qualidade de vida desenvolvidos 

na Instituição. 

A seguir, Vieira (1996), descreve as oito categorias conceituais abordadas 

por Walton e as adaptações feitas por esta pesquisadora a fim de atingir o público 

desejado de maneira que se tenha um entendimento claro das perguntas 

encontram-se no questionário em Apêndice I. 

 

Dimensão 1 - Compensação justa e adequada: Pode ser vislumbrada 

através da adequada remuneração ao trabalho além de critérios de equidade. Para 

Walton (1973), o trabalho em primeiro plano, é visto como da maneira pela qual o 

indivíduo ganha a vida, e desta maneira é um conceito relativo, já que não existe um 

simples consenso sobre os padrões objetivos e subjetivos para julgar a adequada 

compensação. Dentre as dimensões que podem ser vislumbradas citam-se:  

1º - Remuneração adequada: Remuneração necessária para o empregado 

viver dignamente dentro das necessidades pessoais e dos padrões culturais, sociais 

e econômicos da sociedade. Verifica-se também se há compatibilidade do salário 

em relação a função desempenhada, bem como de acordo com as exigências 

quanto qualificação, responsabilidade e habilidade inerentes.  

2º - Equidade interna: Equiparação na remuneração entre outros membros 

de uma mesma organização.  

3º - Equidade externa: Equidade na remuneração em relação aos outros 

profissionais no mercado de trabalho.  

 

Dimensão 2 - Condições de trabalho: Caracterizado pelas condições reais 

existentes no local de trabalho para realização das tarefas, apresentando os 

seguintes parâmetros: 

1º - Jornada de trabalho: Número de horas trabalhadas, previstas ou não 

pela legislação, e sua relação com as tarefas desempenhadas. 

2º - Carga de trabalho: Quantidade de trabalho executados em um turno de 

trabalho;  

Nesta pergunta considerou-se as horas referentes a ensino, pesquisa e 

extensão, porque além das aulas, a pesquisa e a extensão fazem parte da 

composição da carga horária obrigatória semanal do professor. 
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3º - Ambiente físico: Local de trabalho em relações as condições de bem-

estar (conforto) e organização para o desempenho do trabalho;  

Como todas as salas de aulas e os ambientes de aprendizagem do campus, 

incluindo-se aí os laboratórios e oficinas, tem à disposição equipamentos 

eletrônicos, quadros interativos e cada professor recebeu um computador e um 

tablet  para auxiliá-lo no planejamento e execução de sua aula, foi incluída nesta 

pergunta a tecnologia como forma de mensurar se esta traz o conforto necessário ao 

desenvolvimento de suas aulas. 

4º - Ambiente saudável: Local de trabalho e suas condições de segurança e 

de saúde em relação aos riscos de injúria ou doenças. 

5º - Material e equipamento: Quantidade e qualidade de material disponível 

para execução do trabalho. 

6º - Estresse: Quantidade percebida de estresse a que o profissional é 

submetido na sua jornada de trabalho.  

 

Dimensão 3 - Uso e desenvolvimento de capacidades: Remete a 

necessidade de utilização das habilidades e conhecimentos do trabalhador, da sua 

capacidade de desenvolver sua autonomia e autocontrole. Abrange o significado de: 

1º - Autonomia: Medida permitida, ao indivíduo, de liberdade substancial, 

independência e descrição na programação e execução do trabalho. 

2º - Significado da tarefa: Relevância da tarefa desempenhada na vida e no 

trabalho de outras pessoas, dentro ou fora das instituições.  

3º - Identidade da tarefa: Medida de tarefa na sua integridade e na avaliação 

do resultado.  

4º - Retro informação: Informação ao indivíduo acerca de avaliação do seu 

trabalho com um todo, e de suas ações.  

5º – Variedade de habilidade: Possibilidade de utilização de uma larga 

escala de capacidades e de habilidades do indivíduo. 

 

Dimensão 4. Chances de crescimento e segurança: Diz respeito a 

possibilidade de crescimento na carreira, crescimento profissional e seguranças no 

emprego, conforme abaixo descrito: 
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1º - Possibilidade de carreira: Viabilidade de oportunizar avanços na 

instituição e na carreira, reconhecidos por colegas, membros da família, 

comunidade.  

2º - Crescimento profissional: processo de educação continuada para o 

desenvolvimento das potencialidades da pessoa e aplicação das mesmas.  

3º - Segurança e emprego: Grau de segurança dos empregados quanto à 

manutenção de seus empregos.  

 

Dimensão 5 - Integração social da empresa: Objetiva medir a ausência de 

diferenças hierárquicas marcantes, apoio mútuo, franqueza interpessoal e ausência 

de preconceito são fatores precípuos para um bom nível de integração social nas 

empresas. Possui como dimensões: 

1º - Igualdade de oportunidades: Grau de ausência de estratificação na 

organização de trabalho, em termos de símbolos “status” ou estruturas hierárquicas 

íngremes; e de discriminação quanto á raça, sexo, credo, origens, estilos de vida e 

aparência;  

2º - Relacionamento: Grau de relacionamento marcado por auxílio recíproco, 

apoio sócio emocional, abertura interpessoal e respeito às individualidades;  

3º - Senso comunitário: Grau de senso de comunidade existente na 

instituição.  

 

Dimensão 6 - Constitucionalismo: Caracteriza pelos direitos dos empregados 

cumpridos na instituição: 

1º - Respeito às leis e aos direitos trabalhistas: Observância ao cumprimento 

dos direitos do trabalhador, inclusive o acesso à apelação.  

2º - Privacidade social: Grau de privacidade que o empregado possui dentro 

da instituição.  

3º - Liberdade de expressão: forma como o empregado pode expressar seus 

pontos de vista aos superiores, sem medo de represálias.  

4º - Normas e rotinas: Maneira como normas e rotinas influenciam o 

desenvolvimento do trabalho.  

 

Dimensão 7 - Trabalho e espaço total de vida: Walton (p 16) 1973 apud 

Rodrigues 1994 (p. 84) afirma que a “experiência de trabalho de um indivíduo pode 
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ter efeito negativo ou positivo sobre outras esferas de sua vida, tais como suas 

relações com sua família”. Ainda, expõem a relação entre trabalho e espaço total de 

vida através do conceito de equilíbrio, que deve atingir os esquemas de trabalho, 

expectativa de carreira, progresso e promoção. Em suma, é o equilíbrio entre a vida 

social do empregado e a vida no trabalho: 

1º - Papel balanceado no trabalho: Equilíbrio entre jornada de trabalho, 

exigências de carreira, viagens e convívio familiar;  

2º - Horário de entrada e saída do trabalho: Equilíbrio entre horários de 

entrada e saída do trabalho e convívio familiar (estabilidade nos horários).  

 

Dimensão 8 - Relevância total da vida no trabalho: Percepção do empregado 

em relação à responsabilidade social da instituição na comunidade, à qualidade de 

prestação dos serviços e ao atendimento de seus empregados: 

1º - Imagem da instituição: Visão do empregado em relação à sua instituição 

de trabalho: importância para comunidade, orgulho e satisfação pessoais de fazer 

parte da instituição;  

2º - Responsabilidade social da instituição: Percepção do empregado quanto 

à responsabilidade social da instituição para a comunidade, refletida na preocupação 

de resolver os problemas da comunidade e também não causar danos.  

3º - Responsabilidade social pelos serviços: Percepção do empregado 

quanto à responsabilidade da instituição com a qualidade dos serviços postos à 

disposição da comunidade.  

4º - Responsabilidade social pelos empregados: Percepção do empregado 

quanto à sua valorização e participação na instituição, a partir da política de recursos 

humanos.  

 

As perguntas abertas elaboradas tiveram como objetivo avaliar se há a 

percepção do docente quanto ao Programa de Qualidade de Vida na Instituição, 

sendo de livre resposta. 

 

3.5.2 Cálculo para obtenção do valor de cada dimensão do questionário 
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Para avaliar o nível de satisfação dos professores em relação à QVT, 

considerando as suas necessidades e anseios, as respostas para as questões foram 

dadas em uma escala do tipo Lickert, polarizada em cinco graduações: 

a) 1 Muito insatisfeito; 
 

b) 2 Insatisfeito; 
 

c) 3 Nem satisfeito nem insatisfeito; 
 

d) 4 Satisfeito; 
 

e) 5 Muito satisfeito. 
 

Exemplo de como foi disposto no questionário: 

Em relação ao salário (compensação) justo e adequado: 

 
Quadro 6 - Disposição das perguntas no questionário 

 

1.1 O quanto você está satisfeito com o seu salário /remuneração? 

    Muito 
insatisfeito  

Insatisfeito  Nem 
satisfeito  

Nem 
insatisfeito  

Satisfeito  Muito 
satisfeito  

1 2 3 4 5 
 

Fonte: esta pesquisadora, adaptado do modelo de Walton (1973). 

 

Araújo (2014) propõe que a realização do cálculo seja feita da seguinte 

maneira: 

Após fazer a contabilização dos questionários, baseando-se no método de 

Lickert, as opções dadas são substituídas por números de 1 a 5, conforme 

explicação da autora na figura abaixo: 

 
Quadro 7 - Relação respostas-peso (modelo). 
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Fonte: Araújo (2014). 

Ainda de acordo com a autora, cada pergunta do questionário tem seu valor 

calculado a partir de uma média ponderada, explicada através da seguinte fórmula 

que embasará a partir de agora os dados obtidos e a análise dos mesmos (Eq. 3.1). 

d = (3.1) 

Desenvolvendo a equação (Eq. 3.1), encontra-se a Eq. 3.2. 

d = (x1*p1 + x2*p2 + x3*p3 + x4*p4 + x5*p5)/n(3.2) 

em que, 

d = média das respostas de uma pergunta; 

xi = quantidade de pessoas que responderam na categoria i; 

pi = peso associado a cada resposta dada na categoria i; 

n = quantidade de entrevistados; 

 

Para o cálculo da média de uma determinada dimensão, faz-se a média 

aritmética de todos os itens envolvidos na composição daquela dimensão. 

 

Então, utilizou-se como base para aferição dos resultados: 

 
Quadro 8 - Relação Resposta-peso.  
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Categoria Resposta Peso (pi) 

1 Muito insatisfeito 1 

2 Insatisfeito 2 

3 Nem satisfeito  
Nem insatisfeito 

3 

4 Satisfeito 4 

5 Muito satisfeito 5 

 
Fonte: adaptado de Araújo (2014). 
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4 CAPÍTULO IV 

 

4.1 RESULTADOS E ANÁLISE DA PESQUISA 

 

Na pesquisa documental feita, as referências encontradas apontaram para o 

programa de capacitação desenvolvido para os servidores docentes e técnico-

administrativos, disponível no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 2010-

2014, onde em seu item 3.2, trata da Organização e Gestão de Pessoas e lista a 

partir daí as políticas de Qualificação, citando que: 

A capacitação dos servidores docentes e técnico-administrativos em 

educação encontra-se constituída dos seguintes programas:  

Programa de Incentivo à Pós-Graduação Stricto Sensu (concessão de 

afastamentos totais e/ou parciais; bolsas acadêmicas; programas interinstitucionais). 

Programa de Incentivo à Pós-Graduação Lato Sensu (bolsas acadêmicas e 

participação nos programas institucionais).  

Programa de Incentivo à Graduação (bolsas acadêmicas). Programa de 

atualização (apoio à participação em encontros, seminários, congressos, feiras, 

dentre outros). 

Foi citado também pelos funcionários do setor, o projeto do Centro de 

Qualidade de Vida, da Coordenação de Educação Física, que oferece hidroginástica 

e natação aos funcionários. Ao analisar o documento, percebeu-se a oferta da 

fisioterapia para aqueles com indicação médica, mas na prática isto não ocorre. 

(Anexo II) 

Em relação as respostas do questionário aplicado, no universo de 31 

respondentes vê-se que: 

Quanto a IDADE, 52% encontram-se acima de 45 anos, 13% estão na faixa 

entre 36 e 45 anos, 29% na faixa de 26 a 35 anos e 06% na faixa de 18 a 25 anos. 

Isso nos mostra que a maioria dos docentes que atuam nas áreas do ensino técnico 

profissionalizante está acima dos 36 anos, 65%. 
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Gráfico 2- – Idade. 

 

Fonte: a autora 

 

Quanto ao GÊNERO, 74% são do sexo masculino e 26% são do sexo 

feminino, o que reforça a maioria ser do sexo masculino, apesar de nos últimos anos 

a mulher estar se inserindo em todas as profissões no mercado de trabalho. 

 

Gráfico 3 – Gênero. 

 

Fonte: a autora 

 

Quanto a ESCOLARIDADE, apurou-se que 55% são mestres e 10% são 

doutores, perfazendo um total de 65% aqueles que já detêm estes títulos, o que vai 

ao encontro do programa de capacitação dos servidores. 13% possuem 

especialização em nível de pós-graduação latu sensu e 22% possuem apenas a 

graduação. Dos 7 docentes que possuem apenas a graduação, 6 deles tem como 

tempo de trabalho até 5 anos, e dos com pós-graduação 3 deles também tem até 5 

anos de docência, o que demonstra que os que tem menor escolaridade também 

são aqueles com menor tempo de docência. 
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Gráfico 4 – Escolaridade. 
 

 

Fonte: a autora 

 

Quanto ao TRABALHO NA REDE PÚBLICA E \ OU PRIVADA, os números 

mostram que, 84% atuam somente na rede pública e 16% na rede pública e privada. 

 

Gráfico 5 - Trabalho na Rede Pública e\ou Privada. 

 

Fonte: a autora 

 

Por fim, quanto ao TEMPO DE TRABALHO NA DOCÊNCIA, há um 

percentual de 36% até 05 anos, 06% na faixa de 5 a 10 anos na docência, 10% de 

10 a 15 anos e 48% acima de 15 anos de atuação em sala de aula. Percebe-se 

então que 58% dos respondentes encontram-se atuando no ensino a mais de 10 

anos. 
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Gráfico 6 - Tempo de trabalho na docência. 
 

 
 

Fonte: a autora 

 
Ao se avaliar os questionários respondidos, é importante ressaltar a 

dificuldade em fazer com que os profissionais docentes dos cursos técnicos 

participassem da pesquisa. Verifica-se um desinteresse de 77% em fazer parte da 

mesma.  

Dos questionários respondidos, 23%, o objetivo agora é analisar as 34 

questões fechadas propostas, distribuídas nas 8 dimensões do modelo de Walton 

(1973), visando a análise do QVT do grupo de docentes dos cursos técnicos do 

campus Campos Centro do IF Fluminense, distribuídas da seguinte forma: 

 

Dimensão 1 – Compensação Justa e Adequada 

 

1.1 O quanto você está satisfeito com o seu salário /remuneração? 
 

Gráfico 7 - Respostas para a questão 1.1  

 

 

Fonte: a autora 
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1.2 Quando comparada a remuneração que você recebe (na instituição em que 
trabalha) em relação aos demais professores (de outras instituições), você se sente:  

 

Gráfico 8 - Respostas para a questão 1.2 
 

 

Fonte: a autora 

 

1.3 O quanto você está satisfeito com os benefícios extras (alimentação, transporte, 
médico, dentista, etc.) que a instituição oferece? 

 

Gráfico 9 -- Respostas para a questão 1.3  

 

 

Fonte: a autora 
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Gráfico 10 - Médias ponderadas e Média aritmética - Questões: 1.1, 1.2, 1.3 

 

 

Fonte: a autora 

 

Pode-se afirmar a partir dos resultados obtidos, que esta dimensão se 

encontra com uma percepção satisfatória em relação aos salários. Vê-se que a 

média ponderada da questão 1.1 para saber se o docente pesquisado acha justo e 

adequado o salário que recebe é de 3,5. Quando este compara seu salário com os 

demais professores de outras instituições, também a percepção é favorável, 

chegando a média de 3,9. Importante nesta dimensão é que os benefícios extras 

não são satisfatórios, obtendo um resultado de 2,4. Isto, porém, é suplantado pelas 

outras duas questões fazendo com que os salários de um modo geral tenham uma 

satisfação positiva pelos docentes que atuam no ensino técnico. Cabe ressaltar que 

a pesquisa foi feita após um ano (2014) com conquistas muito positivas para os 

docentes no quesito salarial, pois foi efetivada a RSC (Reconhecimento de Saberes 

e Competências) pelo Governo Federal, onde de acordo com as atividades que 

foram e são desenvolvidas na instituição pela classe, na carreira do magistério do 

Ensino Básico Técnico e Tecnológico da rede federal, a gratificação por titularidade 

pode ser a do nível de formação imediatamente superior, mesmo que o docente 

ainda não a tenha. Para isto existe uma regulamentação própria. Então praticamente 

todos os docentes obtiveram estes benefícios, com mudanças nas suas 

gratificações. 
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Dimensão 2 – Condições de Trabalho 

2.1 O quanto você está satisfeito com sua jornada de trabalho semanal (quantidade 
de horas trabalhadas)? 

 
Gráfico 11 - Respostas para a questão 2.1  

 

 

Fonte: a autora 
 

2.2 Em relação a sua carga de trabalho (considerando atividades no 
ensino/pesquisa e extensão), como você se sente?  

 
Gráfico 12 - Respostas para a questão 2.2  

 

 

Fonte: a autora 

 

2.3 Em relação ao uso de tecnologia no trabalho que você faz, como você se sente?  
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Gráfico 13 - Respostas para a questão 2.3  
 

 

Fonte: a autora 

 

2.4 O quanto você está satisfeito com a salubridade (condições de trabalho) do seu 
local de trabalho?  

 

Gráfico 14 - Respostas para a questão 2.4 
 

 

Fonte: a autora 

 

2.5 O quanto você está satisfeito com os equipamentos de segurança, proteção 
individual e coletiva disponibilizados pela instituição nos laboratórios de ensino?  
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Gráfico 15 - Respostas para a questão 2.5  
 

 

Fonte: a autora 

 

2.6 Em relação ao cansaço que seu trabalho lhe causa, como você se sente?  
 

Gráfico 16 - Respostas para a questão 2.6  

 

 

Fonte: a autora 

 

Gráfico 17 - Médias ponderadas e Média aritmética – Questões: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6. 
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Fonte: a autora 
 

Os resultados apresentados demonstram que os docentes pesquisados estão 

satisfeitos com a quantidade de horas de trabalho durante a semana, apresentando 

um índice de 4,0. Em relação a carga de trabalho distribuída entre ensino, pesquisa 

e extensão o gráfico demonstra que estão satisfeitos, 3,6. Pode-se atribuir esta 

satisfação ao fato de o Instituto Federal Fluminense e consequentemente o campus 

Campos Centro, possuir uma regulamentação de atividade docente, onde institui o 

tempo que pode ser dispendido a estas atividades de maneira equilibrada. Quando 

perguntados sobre o conforto e o uso da tecnologia, também é positiva a avaliação, 

com um índice de 3,8. Também o local de trabalho e os EPIs disponibilizados estão 

suficientemente de acordo e se mostram satisfatórios apresentando como 

resultados, 3,7 e 3,8. Por último, ao se analisar se este grupo se sente muito 

cansado em relação ao trabalho que desenvolve, o valor obtido foi de 3,7. Todos 

estes resultados favoráveis vêm ao encontro de uma política institucional que 

procura equilibrar a carga horária de trabalho com todos os profissionais que atuam 

na coordenação e para isto ferramentas de gestão foram criadas, como por 

exemplo, a RAD (Regulamentação da Atividade Docente), para subsidiar e 

direcionar a atuação da gestão no alcance deste objetivo.  

 

Dimensão 3 – Uso e desenvolvimento das capacidades. 

 

3.1 Em relação à liberdade para aplicar seus saberes e aptidões em sua instituição, 
você se sente:  
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Gráfico 18 - Respostas para a questão 3.1 

 

Fonte: a autora 
. 

3.2 Você está satisfeito com a importância do trabalho que você faz?  
 

Gráfico 19 - Respostas para a questão 3.2  
 

 

Fonte: a autora 
 
 

3.3 Como você se sente em relação ao fator “autonomia” para desenvolvimento de 
suas atividades profissionais:  

 

Gráfico 20 - respostas para a questão 3.3  
 



81 

 

 

 

Fonte: a autora 
 

3.4 Em relação ao processo de retroinformação (feedback) sobre o seu processo 
total de trabalho e sobre seu desempenho, você se sente:  
 

Gráfico 21 - Respostas para a questão 3.4 

 

Fonte: a autora 
 

3.5 Em relação à (s) disciplina (s) que você ministra, como você se sente (tem 
domínio total do conteúdo)?  

 

Gráfico 22 - Respostas para a questão 3.5  
 

 

Fonte: a autora 
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Gráfico 23 - Médias ponderadas e Média aritmética xx – Questões: 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 3.5. 

 

Fonte: a autora 

 

Ao se iniciar o tratamento destes dados, vê-se que é uma dimensão muito 

bem avaliada pelos docentes pesquisados, obtendo valores acima de 4,0 para 

quatro perguntas o que aponta para a satisfação em relação a aplicabilidade das 

potencialidades individuais dos docentes, assim como uma autonomia no 

desenvolvimento de suas atividades profissionais. Mostra também que em relação 

ao domínio do conteúdo, os professores estão satisfeitos. Analisa-se aí o forte 

incentivo a capacitação docente pela instituição e em particular pelo campus Centro. 

Os professores buscam durante todo ano a participação em seminários, fóruns de 

discussão, além de cursos que aumentem seus conhecimentos e sua capacidade de 

desenvolvimento. Do total de respondentes deste questionário, 20 encontram-se no 

nível de mestrado e doutorado, 3 com pós-graduação Lato Sensu e apenas 7 com a 

graduação, mas destes, 6 com até 5 anos de docência o que nos leva a pensar que 

em breve buscarão uma especialização e consequente ampliação de seus 

conhecimentos fazendo-os mais seguros da atividade que estão desenvolvendo no 

ensino. Não se pode deixar de analisar o item sobre o processo de feedback que o 

docente tem, pois, mesmo atingindo uma média de 3,1, ficou muito próxima de um 

nível negativo, o que mostra que é preciso haver mais interação entre gestão e 

docentes no sentido de avaliar o trabalho que é desenvolvido. 

 



83 

 

 

Dimensão 4 – Chances de crescimento e segurança. 

 

4.1 Em relação às condições de crescimento na carreira profissional que sua 
instituição propicia aos docentes, você se sente:  
 

Gráfico 24 - Respostas para a questão 4.1  

 

Fonte: a autora 

4.2 Em relação aos programas de desenvolvimento profissional e pessoal 
desenvolvidos por sua instituição em prol de seus docentes, você se sente:  

 
Gráfico 25 - Respostas para a questão 4.2  

 

Fonte: a autora 

 
 
 

Gráfico 26 - Médias ponderadas e Média aritmética - Questões: 4.1, 4.2. 
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Fonte: a autora 

 

Pode-se observar nestes resultados que os docentes pesquisados têm uma 

percepção positiva sobre o programa de capacitação da Instituição e suas 

possibilidades de crescimento. Vale novamente ressaltar que, mesmo os docentes 

em início de carreira são incentivados a participar de cursos e obtêm por parte da 

gestão não só autorização, mas tem, também, custeados todas as despesas com o 

pagamento destes cursos, assim como afastamentos autorizados para o seu 

desenvolvimento. É difícil encontrar na realidade em que nossas escolas estão 

inseridas, aquelas que proporcionam todos os elementos necessários para esta 

participação. Ao se analisar a Planilha de Atuação Docente, vê-se que a maioria dos 

docentes possui o grau de mestre ou doutor, o que comprova a política adotada em 

nossa instituição. 

 

Dimensão 5 – Integração Social da empresa. 

 

5.1 Em relação à aceitação por parte da organização e de seus colegas no tocante 
ao trabalho realizado por você, por suas habilidades, capacidade e potencial, você 
se sente:  

 

Gráfico 27 - Respostas para a questão 5.1  
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Fonte: a autora 

5.2 No que diz respeito à divisão de grupos na organização em termos de status, 
privilégios e benefícios de alguns, as conhecidas “panelinhas”, você se sente:  
 

Gráfico 28 - Respostas para a questão 5.2  

 

 

Fonte: a autora 

 

5.3 Em relação à mobilidade ascendente na organização (por exemplo: promover a 
cargos superiores aqueles que demonstrem qualificação e competência para o 
cargo), você se sente:  
 

Gráfico 29 - Respostas para a questão 5.3  
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Fonte: a autora 

 

5.4 Em relação ao nível de companheirismo dentro e fora da organização entre 
você, colegas e demais membros da direção, você se sente:  

 

Gráfico 30 - Respostas para a questão 5.4  

 

 

Fonte: a autora 

 

5.5 Quanto ao relacionamento interpessoal entre você, colegas e demais membros 
da equipe de trabalho, você se sente:  

 

Gráfico 31 - Respostas para a questão 5.5 

 

 

Fonte: a autora 

 

Gráfico 32 - Médias ponderadas e Média aritmética - Questões: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5. 
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Fonte: a autora 
 

Na avaliação dos resultados desta dimensão pode-se atestar que quando os 

docentes pesquisados respondem sobre as possibilidades de ascender na 

organização a percepção é negativa, inclusive quando respondem sobre se há 

privilégios e benefícios para alguns. Importante ressaltar aqui que este ano é o 

último da gestão atual e também um ano eleitoral dentro do Instituto e já se percebe 

a tendência a formação de grupos adversários politicamente o que pode traduzir 

este sentimento negativo. No entanto quando perguntados se estão satisfeitos com 

a equipe de trabalho e os colegas, a satisfação atinge a média 4,1, que pode 

explicar a situação exposta anteriormente. Enquanto está com os colegas de 

trabalho diário, em suas coordenações, estes têm o sentimento de pertencimento e 

adotam uma atitude positiva no relacionamento interpessoal, mas pode-se apontar 

que a percepção negativa sugira uma divisão política nesta fase pré-eleitoral. Já em 

relação ao companheirismo dentro e fora da instituição, o campus possui uma sede 

campestre que desenvolve ações para agregar os servidores como um todo, o que 

pode estar contribuindo para esta avaliação positiva, 3,7. Por fim, nesta dimensão, 

acaba-se confirmando que o trabalho que é desenvolvido pelo docente é bem aceito 

pelos demais colegas e pela gestão, com uma média positiva de 3,9.  

 

Dimensão 6 – Constitucionalismo. 
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6.1 O quanto você está satisfeito com a instituição por ela respeitar os direitos do 
trabalhador?  

 

Gráfico 33 - Respostas para a questão 6.1  

 

 

Fonte: a autora 

 

6.2 O quanto você está satisfeito com sua liberdade de expressão (oportunidade dar 
suas opiniões) no trabalho?  

 

Gráfico 34 - Respostas para a questão 6.2  
 

 

Fonte: a autora 

 

6.3 Em relação às normas e rotinas administrativas estabelecidas pela organização 
e que influenciam o seu trabalho e sua vida com um todo, você se sente:  
 

 
Gráfico 35 - Respostas para a questão 6.3  
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Fonte: a autora 

 

6.4 Em relação ao respeito a sua individualidade (características individuais e 
particularidades) no trabalho, como você se sente?  
 

Gráfico 36 - Respostas para a questão 6.4  

 

 

Fonte: a autora 

 

Gráfico 37 - Médias ponderadas e Média aritmética - Questões: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4. 
 

 

Fonte: a autora 
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Fonte: a autora 

 

Nesta dimensão observou-se que a percepção é muito positiva, pois 

apresenta um equilíbrio nas médias, onde em relação ao respeito que a instituição 

tem por seus trabalhadores, o índice obtido de 3,9, é considerado muito bom e ao se 

analisar como eles se sentem quanto ao respeito a sua individualidade e a sua 

liberdade de expressão também se alcança este mesmo patamar. As rotinas estão 

bem interiorizadas e aceitas com uma média de 3,5. Pode-se avaliar então que 

todos os documentos que norteiam as ações dos docentes do campus são bem 

aceitos pelos respondentes desta pesquisa, principalmente porque uma 

característica da atual gestão é que sejam construídos em conjunto com a 

comunidade. No campus existe um fórum de coordenadores que se reúne 

semanalmente para discutir assuntos relacionados ao ensino, a pesquisa e a 

extensão, e o objetivo é que todos os assuntos sejam levados aos colegiados dos 

diversos cursos para que sejam discutidos e votados e após, levados a aprovação 

pela Reitoria e Colégio de Dirigentes.  

 

Dimensão 7 – Trabalho e espaço total de vida. 

 

7.1 Em relação ao equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal, ou seja, equilíbrio 
entre a jornada de trabalho e a convivência com a familiar e o lazer, você se sente:  

 

Gráfico 38 - Respostas para a questão 7.1  

 

  

Fonte: a autora 
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7.2 Em relação às reuniões festivas e confraternizações (Natal, Páscoa, dia das 
mães, dia do servidor público, aniversário da escola e outras) promovidas pela 
organização, você se sente:  

. 
Gráfico 39 - Respostas para a questão 7.2  

 

 

Fonte: a autora 

 

7.3 O quanto você está satisfeito com seus horários de trabalho e de descanso?  
 

Gráfico 40 - Respostas para a questão 7.3  
 

 

Fonte: a autora 

 

7.4 O quanto você está satisfeito com a valorização de suas ideias e iniciativas no 
trabalho?  

 

Gráfico 41 - Respostas para a questão 7.4  
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Fonte: a autora 
 
 

Gráfico 42 - Médias ponderadas e Média aritmética - Questões: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4. 
 

 

Fonte: a autora 

 

Os docentes pesquisados têm a percepção positiva quando avaliam o 

equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal assim como os horários de trabalho e 

de descanso, com uma média que alcança o nível 4,0. Isto mostra uma 

interdependência ao avaliarem outra dimensão quando apontaram que a carga 

horária trabalhada na semana era positiva. Ao se criar mecanismos para melhor 

distribuição das atividades, a gestão nos mostra a preocupação em que esse 

equilíbrio realmente se efetive, apontando para uma preocupação com a qualidade 

de vida de seu servidor, pois como se vê nas pesquisas, Ribeiro e Campos (2009) 

dizem que a partir do momento em que o ser humano se utiliza de ferramentas e cria 

métodos para aperfeiçoar sua forma de subsistência, procurando de alguma forma 
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reduzir seu esforço e diminuir seu sofrimento, pode-se dizer que há embutido o 

conceito de saúde atrelado ao trabalho levando assim a melhor utilização de seu 

tempo laboral e, consequentemente, mais tempo livre para o lazer. Estes resultados 

apontam também para a necessidade de se consolidar ações festivas e de 

integração dentro do campus. Ressalta-se aqui a criação do NAPBEM neste ano de 

2015, Núcleo de apoio e promoção ao bem-estar do servidor, como entendimento da 

gestão de que é preciso ampliar as ações que promovam não só o bem-estar, mas 

também o fortalecimento das relações interpessoais no ambiente de trabalho. 

 

Dimensão 8 – Relevância total da vida e do trabalho. 

 

8.1 Você tem orgulho de trabalhar nesta instituição, ou seja, a imagem da empresa 
perante a comunidade e sociedade lhe proporciona prazer por fazer parte dela? Em 
relação a esta, questão você se sente:  

 
Gráfico 43 - Respostas para a questão 8.1 

 

 

Fonte: a autora 

 

8.2 Você está satisfeito com a imagem que esta instituição tem perante a 
sociedade?  

 

Gráfico 44 - Respostas para a questão 8.2 

 



94 

 

 

 

Fonte: a autora 
 

8.3 O quanto você está satisfeito com a integração comunitária (contribuição com a 
sociedade) que instituição promove?  

 
Gráfico 45 - Respostas para a questão 8.3 

 

 

Fonte: a autora 

 

8.4 O quanto você está satisfeito com a qualidade do ensino que a instituição 
oferece?  

 
Gráfico 46 - Respostas para a questão 8.4  

 

 

Fonte: a autora 
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8.5 O quanto você está satisfeito com a política de recursos humanos (a forma da 
instituição tratar os funcionários) que a instituição tem?  
 

Gráfico 47 - Respostas para a questão 8.5 

 

 

Fonte: a autora 

 

Gráfico 48 - Médias ponderadas e Média aritmética - Questões: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5. 
 

 

Fonte: a autora 

 

Para concluir esta etapa da pesquisa, passa-se a analisar a dimensão que 

trata da Relevância total da vida e do trabalho, e pode-se por meio das médias 

encontradas afirmar que este grupo de docentes têm muito orgulho em trabalhar na 

Instituição e percebem que a sociedade também avalia positivamente nossa 

Instituição, com médias de 4,5 e 4,4. No quesito que mostra a integração com a 

comunidade a satisfação também é alta, 3,9. Estes índices corroboram a 
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preocupação do campus com a formação dos seus alunos e, consequentemente, 

sua inserção no mercado de trabalho e para tanto, conta com uma diretoria de 

extensão onde por meio de seus projetos procuram interagir com as comunidades 

no sentido de transformar o entorno com ações desenvolvidas pelos alunos e seus 

orientadores. Percebe-se então que além de ser uma escola pública, que 

naturalmente já atrai uma gama considerável de alunos, esta, na visão de seus 

docentes, é muito bem avaliada também pela qualidade do ensino que promove. As 

grandes empresas da região, incluindo aí norte e noroeste fluminense, além da 

região dos lagos, fazem parcerias com o instituto, renovando a preferência pelos 

formandos de nossa instituição. Quando perguntados sobre a satisfação com a 

política de recursos humanos da Instituição, pode-se afirmar que os docentes das 

áreas técnicas a percebem como positiva, mas em relação as outras questões desta 

mesma dimensão, é a que apresenta a menor média.  

A segunda etapa desta fase é analisar as respostas dadas as perguntas 

abertas, no sentido de saber se os docentes respondentes sabem das atividades 

que hoje integram o programa de qualidade de vida da instituição. 

A primeira pergunta teve como objetivo saber se o professor conhece o que 

é oferecido na escola. 14 responderam que NÃO, 13 responderam SIM e 4 não 

responderam. A segunda pergunta foi para avaliar a divulgação dos projetos 

existentes. Dentre os que responderam SIM, 5 acharam satisfatória a divulgação e 8 

avaliaram como insuficiente. Estas duas perguntas já apontam para uma deficiência 

na forma como os projetos são divulgados porque ao se unir os que desconhecem 

14, com os que a acham insuficiente, 8, chega-se ao número de 22 docentes, 

traduzindo um grande número de percepção negativa com relação a este tema. 

Também relacionado as perguntas anteriores, dos 13 respondentes que conhecem o 

programa, 10 acham que é bem avaliado e 3 não souberam responder. 

Para finalizar a análise dos dados coletados, quando perguntados se acham 

necessária a inclusão de atividades diferentes das já existentes, 18 não 

responderam, 3 não souberam responder, 7 propuseram novas atividades, 1 

respondeu que não conhecia o que era oferecido e 2 gostariam de propor atividades 

que já existem, mas que ainda não foram disponibilizadas para os servidores. Pode-

se então afirmar que as ações que hoje são desenvolvidas como programa de 

qualidade de vida da instituição são pouco percebidas pelos docentes das áreas 

técnicas. Pelas respostas obtidas, apesar de responderem que o programa de 
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capacitação e incentivo a formação docente é positivo, quando das respostas livres, 

estes não mencionam em nenhum momento esta ação, como sendo parte do 

programa de qualidade de vida no trabalho, mas apenas fazem menção as 

atividades esportivas que hoje integram o CQV, Centro de Qualidade de Vida, 

desenvolvido pela coordenação de Educação Física do campus. 
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5 CAPÍTULO V  

 

5.1 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se diante dos resultados apresentados na pesquisa, que os 

professores pesquisados dos cursos técnicos têm uma boa Qualidade de Vida no 

trabalho, pois apresentam índices bem favoráveis em todas as dimensões. Por ser 

um campus centenário e prioritariamente de ensino técnico, pôde ao longo dos anos 

adquirir uma expertise no fazer docente, que é repassado aos novos integrantes de 

seu quadro. Os cursos técnicos da Instituição são bem avaliados pelo mercado de 

trabalho e as empresas da região procuram fazer parcerias para que esta mão-de-

obra qualificada seja absorvida em seus quadros de funcionários.  

A Dimensão que apresenta uma média próxima a neutralidade é a que trata 

da compensação justa e adequada, que apesar dos benefícios salariais a que 

tiveram direito em 2014, apresentam como muito negativo o fato de o governo não 

disponibilizar para o servidor uma assistência à saúde que seja digna o suficiente 

para que não necessite recorrer aos planos privados ou a rede pública, que hoje 

sofre com a falta de investimentos para a assistência à saúde da população de um 

modo em geral.  

Outro ponto considerado negativo pelos docentes pesquisados, diz respeito 

à ascensão aos cargos de gestão, por entenderem que está direcionado a 

determinado grupo e não acessível a todos pelo mérito e que não há eventos de 

congraçamento para os funcionários nas datas que poderiam ser utilizadas para este 

fim, como dia dos pais, mães e outras festividades relacionadas à Instituição. 

No entanto, não há uma percepção satisfatória do Programa de Qualidade 

de Vida que é oferecido pelo campus com as ações de capacitação do servidor e o 

projeto que disponibiliza atividade física. 

Baseada nos estudos sobre a Qualidade de Vida no trabalho propõe-se que 

as ações que hoje são desenvolvidas façam parte de um único projeto e que sejam 

inseridas outras que possam traduzir os anseios diagnosticados neste estudo como: 

promover ações que possibilitem a interação festiva entre os servidores; maior 

divulgação do que é oferecido no campus como sendo ação para o Programa de 

Qualidade de Vida no Trabalho e criar mecanismos para socializar a promoção a 

cargos de gestão para aqueles que assim o desejarem. 
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5.2 RECOMENDAÇÕES DO ESTUDO 

 

Recomenda-se que a pesquisa seja ampliada dentro do campus, atingindo 

um número maior de docentes dos cursos técnicos, além de outras categorias de 

servidores, como forma de balizar um programa que possa atingir a todos 

indistintamente e assim possibilitar que os servidores estejam inseridos em ações 

que transformem suas vidas, promovam o bem-estar e consequentemente o 

ambiente laboral. 

Uma comunidade educativa que apresente docentes e servidores técnicos 

administrativos satisfeitos em todas as dimensões, se refletirá na formação dos 

estudantes, futuros atores do cenário industrial do país, onde estes possam através 

dos conhecimentos adquiridos, promover a qualidade de vida no ambiente laboral 

que estiverem inseridos, disseminando e contribuindo para que os trabalhadores de 

um modo geral persigam sempre o bem-estar para si e para os que estiverem ao 

seu redor, seja na vida pessoal ou na empresa. 
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Apêndice 

QUESTIONÁRIO 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO  

 

Caro colaborador,  

O presente questionário faz parte do trabalho de conclusão de uma pesquisa 

do curso de Mestrado profissional em Sistemas de Gestão da Universidade Federal 

Fluminense, que visa analisar a qualidade de vida no trabalho dos docentes das 

áreas técnicas dos cursos profissionalizantes do campus Campos Centro do IFF e 

gostaria de pedir a sua colaboração. 

Você não será identificado e as respostas serão utilizadas unicamente para 

fins da pesquisa, que poderá embasar o planejamento do Programa de Qualidade 

Vida do campus Campos Centro.  

Desde já agradeço a contribuição! 

 

•Idade:  
 

(  ) 18 a 25 anos     (  ) 26 a 35 anos     (  ) 36 a 45 anos     (  ) acima de 45 anos  
 
 

•Gênero:  
 

(  ) masculino     (  ) feminino  
 
 

•Escolaridade:  
 
 

 (  ) Superior completo    (  ) Pós graduação    (  ) Mestrado    (  ) Doutorado  
 
 

•Trabalha na docência na (s) rede(s):  
 
 

(  ) somente na rede pública     (  ) na rede pública e privada  
 
 

•Tempo de trabalho com a docência:  
 

(  ) até 5 anos  
(  ) acima de 5 até 10 anos  
(  ) acima de 10 até 15 anos  
(  ) acima de 15 anos 
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Instruções  

Este questionário é sobre como você se sente a respeito da sua Qualidade de Vida 

no Trabalho. Por favor, responda todas as questões. Se você não tem certeza 

sobre que resposta dar em uma questão, por favor, escolha entre as alternativas a 

que lhe parece mais apropriada. É importante eu você diga o quanto você está 

satisfeito (a) em relação a vários aspectos do seu trabalho. Escolha entre as 

alternativas e coloque um círculo no número que melhor represente a sua opinião. 

 

Em relação ao salário (compensação) justo e adequado: 

1.1 O quanto você está satisfeito com o seu salário /remuneração? 

    Muito 
insatisfeito  

Insatisfeito  Nem 
satisfeito  

Nem 
insatisfeito  

Satisfeito  Muito 
satisfeito  

1 2 3 4 5 

1.2 Quando comparada a remuneração que você recebe (na instituição em que 
trabalha) em relação aos demais professores (de outras instituições), você se 
sente:  

    Muito 
insatisfeito  

Insatisfeito  Nem 
satisfeito  

Nem 
insatisfeito  

Satisfeito  Muito 
satisfeito  

1 2 3 4 5 

1.3 O quanto você está satisfeito com os benefícios extras (alimentação, 
transporte, médico, dentista, etc.) que a instituição oferece? 

    Muito 
insatisfeito  

Insatisfeito  Nem 
satisfeito  

Nem 
insatisfeito  

Satisfeito  Muito 
satisfeito  

1 2 3 4 5 

 

Em relação as suas condições de trabalho: 

2.1 O quanto você está satisfeito com sua jornada de trabalho semanal 
(quantidade de horas trabalhadas)? 

    Muito 
insatisfeito  

Insatisfeito  Nem 
satisfeito  

Nem 
insatisfeito  

Satisfeito  Muito 
satisfeito  

1 2 3 4 5 

2.2 Em relação a sua carga de trabalho (considerando atividades no 
ensino/pesquisa e extensão), como você se sente?  

    Muito 
insatisfeito  

Insatisfeito  Nem 
satisfeito  

Nem 
insatisfeito  

Satisfeito  Muito 
satisfeito  

1 2 3 4 5 
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2.3 Em relação ao uso de tecnologia no trabalho que você faz, como você se 
sente?  

    Muito 
insatisfeito  

Insatisfeito  Nem 
satisfeito  

Nem 
insatisfeito  

Satisfeito  Muito 
satisfeito  

1 2 3 4 5 

2.4 O quanto você está satisfeito com a salubridade (condições de trabalho) 
do seu local de trabalho?  

    Muito 
insatisfeito  

Insatisfeito  Nem 
satisfeito  

Nem 
insatisfeito  

Satisfeito  Muito 
satisfeito  

1 2 3 4 5 

2.5 O quanto você está satisfeito com os equipamentos de segurança, 
proteção individual e coletiva disponibilizados pela instituição nos laboratórios 
de ensino?  

    Muito 
insatisfeito  

Insatisfeito  Nem 
satisfeito  

Nem 
insatisfeito  

Satisfeito  Muito 
satisfeito  

1 2 3 4 5 

2.6 Em relação ao cansaço que seu trabalho lhe causa, como você se sente?  

    Muito 
insatisfeito  

Insatisfeito  Nem 
satisfeito  

Nem 
insatisfeito  

Satisfeito  Muito 
satisfeito  

1 2 3 4 5 

 

Em relação ao uso das suas capacidades no trabalho: 

3.1 Em relação à liberdade para aplicar seus saberes e aptidões em sua 
instituição, você se sente:  

    Muito 
insatisfeito  

Insatisfeito  Nem 
satisfeito  

Nem 
insatisfeito  

Satisfeito  Muito 
satisfeito  

1 2 3 4 5 

3.2 Você está satisfeito com a importância do trabalho que você faz?  

    Muito 
insatisfeito  

Insatisfeito  Nem 
satisfeito  

Nem 
insatisfeito  

Satisfeito  Muito 
satisfeito  

1 2 3 4 5 

3.3 Como você se sente em relação ao fator “autonomia” para desenvolvimento 
de suas atividades profissionais:  

    Muito 
insatisfeito  

Insatisfeito  Nem 
satisfeito  

Nem 
insatisfeito  

Satisfeito  Muito 
satisfeito  
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1 2 3 4 5 

3.4 Em relação ao processo de retro informação (feedback) sobre o seu processo 
total de trabalho e sobre seu desempenho, você se sente:  

    Muito 
insatisfeito  

Insatisfeito  Nem 
satisfeito  

Nem 
insatisfeito  

Satisfeito  Muito 
satisfeito  

1 2 3 4 5 

3.5 Em relação à (s) disciplina (s) que você ministra, como você se sente (tem 
domínio total do conteúdo)?  

    Muito 
insatisfeito  

Insatisfeito  Nem 
satisfeito  

Nem 
insatisfeito  

Satisfeito  Muito 
satisfeito  

1 2 3 4 5 
 

 

Em relação às oportunidades que você tem no seu trabalho: 

4.1 Em relação às condições de crescimento na carreira profissional que sua 
instituição propicia aos docentes, você se sente:  

    Muito 
insatisfeito  

Insatisfeito  Nem 
satisfeito  

Nem 
insatisfeito  

Satisfeito  Muito 
satisfeito  

1 2 3 4 5 

4.2 Em relação aos programas de desenvolvimento profissional e pessoal 
desenvolvidos por sua instituição em prol de seus docentes, você se sente:  

    Muito 
insatisfeito  

Insatisfeito  Nem 
satisfeito  

Nem 
insatisfeito  

Satisfeito  Muito 
satisfeito  

1 2 3 4 5 
 

Em relação à integração social no seu trabalho: 

5.1 Em relação à aceitação por parte da organização e de seus colegas no 
tocante ao trabalho realizado por você, por suas habilidades, capacidade e 
potencial, você se sente:  

    Muito 
insatisfeito  

Insatisfeito  Nem 
satisfeito  

Nem 
insatisfeito  

Satisfeito  Muito 
satisfeito  

1 2 3 4 5 

5.2 No que diz respeito à divisão de grupos na organização em termos de status, 
privilégios e benefícios de alguns, as conhecidas “panelinhas”, você se sente:  

    Muito 
insatisfeito  

Insatisfeito  Nem 
satisfeito  

Nem 
insatisfeito  

Satisfeito  Muito 
satisfeito  
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1 2 3 4 5 

5.3 Em relação à mobilidade ascendente na organização (por exemplo: promover 
a cargos superiores aqueles que demonstrem qualificação e competência para o 
cargo), você se sente:  

    Muito 
insatisfeito  

Insatisfeito  Nem 
satisfeito  

Nem 
insatisfeito  

Satisfeito  Muito 
satisfeito  

1 2 3 4 5 

5.4 Em relação ao nível de companheirismo dentro e fora da organização entre 
você, colegas e demais membros da direção, você se sente:  

    Muito 
insatisfeito  

Insatisfeito  Nem 
satisfeito  

Nem 
insatisfeito  

Satisfeito  Muito 
satisfeito  

1 2 3 4 5 

5.5 Quanto ao relacionamento interpessoal entre você, colegas e demais 
membros da equipe de trabalho, você se sente:  

    Muito 
insatisfeito  

Insatisfeito  Nem 
satisfeito  

Nem 
insatisfeito  

Satisfeito  Muito 
satisfeito  

1 2 3 4 5 

 

Em relação ao constitucionalismo (respeito às leis) do seu trabalho: 

6.1 O quanto você está satisfeito com a instituição por ela respeitar os direitos 
do trabalhador?  

    Muito 
insatisfeito  

Insatisfeito  Nem 
satisfeito  

Nem 
insatisfeito  

Satisfeito  Muito 
satisfeito  

1 2 3 4 5 

6.2 O quanto você está satisfeito com sua liberdade de expressão 
(oportunidade dar suas opiniões) no trabalho?  

    Muito 
insatisfeito  

Insatisfeito  Nem 
satisfeito  

Nem 
insatisfeito  

Satisfeito  Muito 
satisfeito  

1 2 3 4 5 

6.3 Em relação às normas e rotinas administrativas estabelecidas pela 
organização e que influenciam o seu trabalho e sua vida com um todo, você se 
sente:  

    Muito 
insatisfeito  

Insatisfeito  Nem 
satisfeito  

Nem 
insatisfeito  

Satisfeito  Muito 
satisfeito  

1 2 3 4 5 

6.4 Em relação ao respeito a sua individualidade (características individuais e 
particularidades) no trabalho, como você se sente?  
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    Muito 
insatisfeito  

Insatisfeito  Nem 
satisfeito  

Nem 
insatisfeito  

Satisfeito  Muito 
satisfeito  

1 2 3 4 5 

 

Em relação ao espaço que o trabalho ocupa na sua vida: 

7.1 Em relação ao equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal, ou seja, 
equilíbrio entre a jornada de trabalho e a convivência com a familiar e o lazer, 
você se sente:  

    Muito 
insatisfeito  

Insatisfeito  Nem 
satisfeito  

Nem 
insatisfeito  

Satisfeito  Muito 
satisfeito  

1 2 3 4 5 

7.2 Em relação às reuniões festivas e confraternizações (Natal, Páscoa, dia das 
mães, dia do servidor público, aniversário da escola e outras) promovidas pela 
organização, você se sente:  

    Muito 
insatisfeito  

Insatisfeito  Nem 
satisfeito  

Nem 
insatisfeito  

Satisfeito  Muito 
satisfeito  

1 2 3 4 5 

7.3 O quanto você está satisfeito com seus horários de trabalho e de 
descanso?  

    Muito 
insatisfeito  

Insatisfeito  Nem 
satisfeito  

Nem 
insatisfeito  

Satisfeito  Muito 
satisfeito  

1 2 3 4 5 

7.4 O quanto você está satisfeito com a valorização de suas idéias e iniciativas 
no trabalho?  

    Muito 
insatisfeito  

Insatisfeito  Nem 
satisfeito  

Nem 
insatisfeito  

Satisfeito  Muito 
satisfeito  

1 2 3 4 5 

 

Em relação à relevância social e importância do seu trabalho: 

8.1 Você tem orgulho de trabalhar nesta instituição, ou seja, a imagem da 
empresa perante a comunidade e sociedade lhe proporciona prazer por fazer 
parte dela? Em relação a esta, questão você se sente:  

    Muito 
insatisfeito  

Insatisfeito  Nem 
satisfeito  

Nem 
insatisfeito  

Satisfeito  Muito 
satisfeito  

1 2 3 4 5 

8.2 Você está satisfeito com a imagem que esta instituição tem perante a 



105 

 

 

sociedade?  

    Muito 
insatisfeito  

Insatisfeito  Nem 
satisfeito  

Nem 
insatisfeito  

Satisfeito  Muito 
satisfeito  

1 2 3 4 5 

8.3 O quanto você está satisfeito com a integração comunitária (contribuição 
com a sociedade) que instituição promove?  

   Muito 
insatisfeito  

Insatisfeito  Nem 
satisfeito  

Nem 
insatisfeito  

Satisfeito  Muito 
satisfeito  

1 2 3 4 5 

8.4 O quanto você está satisfeito com a qualidade do ensino que a instituição 
oferece?  

    Muito 
insatisfeito  

Insatisfeito  Nem 
satisfeito  

Nem 
insatisfeito  

Satisfeito  Muito 
satisfeito  

1 2 3 4 5 

8.5 O quanto você está satisfeito com a política de recursos humanos (a forma 
da instituição tratar os funcionários) que a instituição tem?  

    Muito 
insatisfeito  

Insatisfeito  Nem 
satisfeito  

Nem 
insatisfeito  

Satisfeito  Muito 
satisfeito  

1 2 3 4 5 

Para finalizar, é preciso saber sua impressão sobre os Programas de Qualidade de 

Vida oferecidos por sua instituição: 

•Você tem conhecimento do programa de qualidade de vida da sua instituição? 

___________________________________________________________________ 

•Se sim, acha que a divulgação das atividades nele contidas, para a comunidade 

acadêmica é satisfatória? 

___________________________________________________________________ 

•Em sua opinião, este programa tem uma boa avaliação por parte dos 

servidores? 

___________________________________________________________________ 

•Você acha necessária a inclusão de atividades diferentes das já existentes? 

Quais, por exemplo? 


