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RESUMO 

As bibliotecas acadêmicas brasileiras se multiplicaram e modernizaram a partir das 

avaliações obrigatórias do Sistema Federal de Educação Superior. Na Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, o Sistema é composto por 22 bibliotecas. Fatores como gestão 

tradicional, crenças e valores divergentes, tarefas repetitivas, entediantes, ou desafiadoras, 

que demandam tecnologias atuais e o funcionamento extenso das bibliotecas são objetos de 

tensões e conflitos que parecem atingir o trabalho e outras dimensões da vida. As questões 

da pesquisa se voltaram para compreensões consensuais sobre trabalho e qualidade de vida 

(QV) dos servidores dessas bibliotecas, para identificar possíveis aproximações entre os 

fenômenos. O estudo tem base na Teoria das Representações Sociais (TRS) de Serge 

Moscovici e utiliza a Abordagem Dimensional, além da Abordagem Dinâmica de Denise 

Jodelet. O objetivo é caracterizar as representações sociais de trabalho, da QV e analisar 

possíveis associações entre os fenômenos. Apresenta abordagem mista concomitante, com 

predominância de aspectos qualitativos, delineamento exploratório, descritivo e 

transversal, do tipo compreensivo com levantamento de dados. Foram realizadas 30 

entrevistas semiestruturadas individuais, com questões abertas monotemáticas sobre 

trabalho e QV, questões objetivas sobre comportamentos e atitudes relacionados aos 

fenômenos estudados; avaliação da qualidade de vida pelo instrumento da World Health 

Organization Quality of Life (WHOQOL-Bref), dados sociodemográficos e laborais para 

delinear o perfil dos participantes. As entrevistas analisadas com auxílio de um software de 

análise textual e os dados objetivos com estatística descritiva e inferencial. Os resultados 

revelaram RS do trabalho heterogêneas. O trabalho foi vinculado a prazer, equilíbrio, 

harmonia, oportunidade de crescimento, mas também a subsistência, obrigação, 

responsabilidade e dever. Nas RS de QV o conteúdo também se mostrou polissêmico. A 

QV foi vinculada ao desejo de equilíbrio (família x trabalho, saúde x dinheiro, emocional 

x físico), chamando atenção para a importância das relações sociais (família, amigos, 

colegas de trabalho) na obtenção de maior QV. Nas análises estatísticas há poucas variações 

nas idades, no entanto, quanto maior a idade menor o escore de QV no WHOQOL-Bref. 

Em média, os participantes obtiveram bons escores na percepção de QV. Menores escores 

para o domínio ambiente mostraram insatisfação com aspectos ergonômicos do trabalho. 

Espera-se, com a divulgação, contribuir para novos olhares sobre o trabalho e a qualidade 

de vida; fomentar indicações e diretrizes para ações de gestão e fortalecer políticas 

institucionais. 
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Abstract 

Brazilian academic libraries multiplied and modernized as a result of mandatory 

evaluations of the Federal System of Higher Education. In UFRN, the system is consisted 

of 22 libraries. Factors such as traditional management, divergent values and beliefs, 

repetitive, boring or challenging tasks, which requires modern technologies and the 

extensive operation of libraries, are objects of tensions and conflicts that affect work and 

other aspects of life. The questions of this survey are focused on consensual understandings 

on work and quality of life of employees from these libraries to identify possible similarities 

between these phenomena. The study is based on the Theory of Social Representations 

(TSR) of Serge Moscovici, and primarily uses the perspective of Dimensional Approach, 

in addition to Denise Jodelet's Dynamic Approach. Its purpose is to characterize social 

representations of work, quality of life and analyze possible associations between these 

phenomena. It presents concurrent mixed approach, with a predominance of qualitative 

aspects, exploratory, descriptive and cross-sectional design, with comprehensive data 

collection. Thirty individual, semi-structured interviews were conducted, with 

monothematic, open questions about work and quality of life; objective questions about 

behaviors and attitudes related to the studied phenomena; subjective perception of quality 

of life (WHOQOL-Bref), and socio-demographic and labor data to outline the profile of the 

participants. The interviews were analyzed with the aid of a textual analysis software and 

objective data with descriptive and inferential statistics. The results showed heterogeneous 

Social Representations of work. The meaning of work was related to pleasure, balance, 

harmony and growth opportunity, but also subsistence, obligation, responsibility and duty. 

Social Representations on Quality of Life (QoL) content was also polysemic. QoL was 

related especially for desire of balance (family x labor, health x money, physical x 

emotional), drawing attention to the importance of social relationships (family, friends, co-

workers) for acquiring more QoL.Statistical analyzes identified little variations among age 

ranges; however, the greater the age, the lower the QoL score in the WHOQOL-Bref. On 

average the participants achieved good scores in the perception of QoL. Lower scores for 

work environment showed dissatisfaction with ergonomic aspects of work. It is expected 

that this study contributes to new perspectives on labor and quality of life and foster 

indications and guidelines for internal actions and strengthen institutional policies. 

Keywords: social representations, work, quality of life, university library, WHOQOL-Bref. 
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1. Introdução 

O interesse pelo tema representação social do trabalho e qualidade de vida surgiu 

entre os anos de 2009 e 2013, período no qual respondi pela gestão do Sistema de 

Bibliotecas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Ingressei no 

serviço público federal em junho de 2008, aprovada para o cargo de bibliotecário-

documentalista, categoria técnico administrativo, apesar de já contar com quase vinte 

anos de experiência profissional. Neste percurso desempenhei papéis, tanto como gestora 

quanto como colaboradora, em instituições que sediavam diversos tipos de bibliotecas: 

públicas, da esfera estadual; na iniciativa privada, em bibliotecas escolares de cursos 

técnicos, em bibliotecas de institutos de pesquisa e particulares. 

 Levada a ressignificar minha atuação profissional busquei, na possibilidade de 

atuar nas bibliotecas da UFRN, a oportunidade de ampliar e diversificar minha 

experiência.  Em agosto de 2009, aceitei o desafio de responder pela direção do Sistema 

de Bibliotecas (SISBI) da UFRN. O SISBI tem sede na Biblioteca Central Zila Mamede 

(BCZM), órgão com funcionamento ininterrupto durante quatorze horas e meia, para 

atender a comunidade acadêmica e público em geral, pois seu acervo está disponível à 

coletividade para consulta. A BCZM possuía, em 2013, corpo funcional composto por 62 

servidores de diversos cargos e categorias, cujas informações detalhadas são apresentadas 

adiante. 

 Durante minha gestão tive a oportunidade de empreender iniciativas e, junto à 

equipe, formar e presidir comissões, conduzir reuniões e projetos com a finalidade de 

mobilizar, integrar e conferir maior participação e envolvimento dos servidores, bem 

como outras ações que pudessem gerar possível satisfação e bem-estar no trabalho. 

Entretanto, nas situações de conflitos inerentes ao ambiente organizacional, ouvia com 

recorrência, quando em busca de soluções para as crises, depoimentos que expressavam 
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a insatisfação com as tarefas, o ambiente físico, os relacionamentos interpessoais com 

colegas e ainda queixas relativas a aspectos variados da qualidade de vida dos servidores, 

sempre com conotações negativas. 

 A esse respeito, Rodrigues (2002) comenta que o gestor moderno confronta suas 

expectativas com a realidade encontrada na organização. Instâncias como a sociedade, o 

governo, os movimentos sindicais atuam como forças antagônicas, corroboram conflitos 

interiores e situam o gestor num campo de força em que o questionamento do seu papel 

e da sua condição de ser o induz a conflitos com repercussão, não só individual como 

ainda no ambiente de trabalho. Diante dessa constatação, o necessário distanciamento 

para estudar e entender essa realidade dinâmica, complexa e conflituosa, se caracterizou 

com o meu afastamento do cargo e das minhas funções. 

 É fato notório que o processo de expansão pelo qual a UFRN vem passando nestes 

últimos quatro anos ganhou aceleração com o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). Dados relativos a 2013 

apontam o acréscimo de 17 novos cursos, a oferta de 2.700 novas vagas para matriculas; 

a ampliação do corpo docente com 344 novos professores e da área administrativa com 

447 novos servidores. Essa mudança favoreceu construções e ampliações de espaços, 

equipes e ofertas de produtos e serviços, incluindo-se nesse contingente a ampliação da 

BCZM e da equipe nela atuante, bem como das bibliotecas setoriais 

(http://www.reuni.ufrn.br/). 

 Tal incremento, além de aumentar o espaço físico da área de atendimento ao 

público na BCZM, renovou e ampliou o quadro de pessoal com profissionais recém-

formados em graduações distintas, aumentou os serviços com tecnologias inovadoras de 

difusão da informação. Não obstante toda a transformação no ambiente organizacional, 

os conflitos, condutas e pontos de vista insatisfatórios sobre o trabalho permaneceram. 
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 Diante de tal constatação, a inquietação pela qual fui acometida no início da gestão 

ganhou mais força. Nesse sentido passei a me perguntar sobre a perspectiva que os 

trabalhadores tinham do seu trabalho e o que pensavam sobre a relação deste com a sua 

qualidade de vida. Haveria alguma associação entre suas representações do trabalho e da 

qualidade de vida?  

Foi em busca de respostas para essas indagações anteriores que este estudo se faz 

presente. A partir das reflexões iniciais, identifiquei os problemas de pesquisa que, ao ser 

investigados, apontaram para os resultados apresentados. Entre eles, as respostas relativas 

às representações sociais do trabalho e da qualidade de vida dos servidores do SISBI. 

Nesse cenário, as associações que foram inicialmente supostas, as evidências buscadas e 

as interseções entre os constructos representados foram aos poucos sendo reveladas, 

encontradas como tesouros escondidos na subjetividade dos indivíduos; escavadas com  

o auxílio de ferramentas científicas: o método mais apropriado, os instrumentos de 

análise, as inferências, a literatura resultante das pesquisas desenvolvidas na área, foram 

itens que somaram-se e trouxeram à tona achados que se espera poder repercutir em ações 

de transformação.  

 Espera-se, ainda, com os resultados, não apenas contribuir para novos olhares 

sobre os constructos “Trabalho” e “Qualidade de Vida” no ambiente organizacional das 

bibliotecas da UFRN, mas ainda trazer conhecimentos, na ocasião da devolutiva, sobre 

os temas investigados e até então não conhecidos pelos integrantes da equipe, inclusive 

por mim. As evidências também poderão contribuir para apontar diretrizes para ações e 

fortalecimento de políticas de gestão de pessoas e administração de conflitos. 

 Para melhor compreensão dos objetos e fenômenos sociais envolvidos no estudo 

realizado é preciso conceituar, caracterizar e se apropriar do lócus onde se encenam as 

atividades desenvolvidas nos ambientes de trabalho – e seus atores – investigados: as 
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bibliotecas do SISBI. Serão também abordados os construtos trabalho e qualidade de vida, 

cujas representações sociais foram investigadas, como se constituíram histórica e 

cientificamente esses constructos e como um pode estar associado ao outro. Tal pretensão 

está exposta nos objetivos, seguido pelo respectivo conjunto de métodos e instrumentos 

utilizados para alcançar essa finalidade.  
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2. Fundamentação Teórica 

 

2.1 Biblioteca: aspectos conceituais e históricos 

  O conceito de biblioteca rompe com a ideia de desenvolvimento linear da história 

da civilização. Seu significado etimológico sequer corresponde à definição mais arcaica, 

qual seja, a biblioteca como depósito de livros. A definição torna-se paradoxal ao 

considerar-se “biblio”, que significa livro e “teca”, caixa ou depósito em grego, pois os 

registros sobre as primeiras bibliotecas antecedem o surgimento dos livros. 

 A história das bibliotecas está inserida em todas as etapas da evolução da escrita 

e acompanha o aprimoramento do processo de comunicação humana. Registros sobre a 

existência das primeiras bibliotecas remontam a antiguidade e, de acordo com a região na 

qual estavam localizadas, armazenavam conhecimentos e informações em diferentes 

suportes. Assim aconteceram as fases das bibliotecas minerais e seus acervos composto 

por tijolos de argila com escrita cuneiforme; bem como as vegetais que armazenavam os 

rolos de papiros e as animais, depositárias dos pergaminhos feitos com peles de ovelhas, 

carneiros e animais semelhantes. Esses diferentes suportes foram encontrados na 

composição de um mesmo acervo em algumas bibliotecas da antiguidade, como a do rei 

assírio Assurbanipal (668 a.C. – 626 a.C.). (Martins, 2002; Lopes, 2013). 

 Entre as bibliotecas mais antigas, a de Nínive, descoberta em escavações no ano 

de 1854 pelo arqueólogo britânico Sir Austen Henry Layard (1817–1894) na Assíria, hoje 

Iraque, manteve-se como guardiã dos conhecimentos registrados, e em constante 

atualização, até sua destruição em 612 a.C. Era costume, naquele período, escribas 

cumprindo determinação real reproduzirem exemplares únicos com escrita cuneiforme 

em novas placas de argila, algumas vezes copiados de acervos pertencentes às bibliotecas 

circunvizinhas ou confiscadas das bibliotecas destruídas em guerras.  
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Como exemplo, é atribuída ao rei Assurbanipal a implantação e atenção com a 

biblioteca de Nínive. Criada no interior do seu palácio, era restrita, como grande parte das 

bibliotecas da antiguidade, apenas ao uso da aristocracia e do clérigo, sendo este último 

entendido até o período da Renascença, de acordo com Martins (2002) como “não 

somente o homem que pertencia a classe sacerdotal mas também o letrado, o homem que 

sabia ler e escrever: do ponto de vista intelectual, a humanidade se dividiu, por séculos e 

séculos, entre ‘clérigos’ e ‘laicos’, entre iniciados à palavra escrita e os não iniciados” (p. 

72). A biblioteca de Nínive chegou a armazenar cerca de 30.000 unidades de textos que 

descreviam legislação, dados econômicos, literatura profana e religiosa (Lopes, 2013; 

McMurtrie, 1965).  

  Outras grandes bibliotecas da antiguidade perpetuaram a história da humanidade. 

A de Pérgamo e de Alexandria, além dos documentos oficiais do governo, organizaram e 

preservaram dados estatísticos da produção local, conhecimentos sobre medicina, direito, 

filosofia, lendas e magia. Apesar de ser considerados locais secretos e sagrados, as 

bibliotecas foram, com o passar dos séculos, abrindo seus salões para o público. Na cidade 

de Tebas, o pórtico da sua biblioteca retratava a consideração atribuída à instituição pelos 

egípcios com a inscrição: “tesouro dos remédios da alma”, depois tornada célebre graças 

a interpretação do teólogo e teórico do absolutismo Jacques-Bénigne Bossuet (1627-

1704) que considerou ser por meio das bibliotecas que se encontra a cura para a 

ignorância, a enfermidade mais perigosa e a origem de todas as outras (Anzolin & Correa; 

http://eduscapes.com/history/ancient/600bce.htm; Martins, 2002; Schwanitz, 2007). 

Na antiguidade e renascença as bibliotecas situavam-se nas grandes cidades e 

configuravam-se como centros de trocas de conhecimentos e reprodução de informações, 

ofício largamente exercido pelos escribas e monges copistas que multiplicavam os livros 

nos scriptoriuns. De acordo com Wellisch (1981) a prática da reprodução de documentos 

http://eduscapes.com/history/ancient/600bce.htm


26 
 

 

foi seguramente identificada pela composição do acervo do Arquivo ou Biblioteca de 

Ebla (2.500-2.250 a. C.) cidade situada ao norte da Síria, descoberta em escavações em 

1964 por arqueólogos italianos. Ebla alojava em seu palácio real uma biblioteca de 

referência pela coleção de dicionários e silibários, que também atuava como escola de 

biblioteconomia e importante centro de formação para escribas, que era uma profissão 

rara e valorizada. Para lá convergiam estudiosos de diferentes regiões. Com eles 

chegavam novos documentos para serem reproduzidos. Após partirem deixavam copias 

do que haviam trazido para a biblioteca-escola e levavam outras do material encontrado 

na biblioteca.   Dentre o acervo distribuído em 2 salas, localizado nas escavações, 

encontram-se dicionários, gazetas, hinos, narrativas épicas, mitos e rituais, além de 

manuais de matemática, zoologia, mineralogia e botânica. Em outro aposento o 

armazenamento de documentos oficiais e dados econômicos configurava o arquivo.  O 

trânsito de estrangeiros na escola favoreceu o crescimento do acervo e a difusão de 

conhecimentos devido ao intercâmbio das novas copias feitas pelos alunos 

(http://eduscapes.com/history/beginnings/3000bce.htm; Lerner, 1999). 

Dos privilegiados espaços nas residências aristocráticas e nas escolas religiosas, 

as bibliotecas foram gradativamente se transferindo para as primeiras instituições de 

ensino superior, doadas pelas famílias com o intuito de preservar e dar maior utilização 

aos acervos.  Ademais, o advento da imprensa e o início da produção mecânica e a 

consequente popularização dos livros contribuiu para o surgimento das universidades, 

chegando algumas ainda durante a baixa Idade Média a se emanciparem da aristocracia, 

como ocorrido com a Universidade de Bolonha, na Itália, considerada a mais antiga do 

mundo. A partir de então, a biblioteca passou a ser elemento imprescindível à 

universidade por ser historicamente um centro produtor e difusor de conhecimento 

http://eduscapes.com/history/beginnings/3000bce.htm
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(Anzolin & Corrêa, 2008; http://eduscapes.com/history/beginnings/3000bce.htm; 

Martins, 2002). 

No Brasil, seguindo a tradição europeia, não seria diferente. E, de acordo com 

Buarque (2003) “De todas as realizações brasileiras da última metade do século XX, 

talvez a maior seja a fundação de sua universidade, em especial da universidade pública 

federal” (p. 5). Contudo, o desenvolvimento do ensino público superior sofreu fortes 

percalços ao longo da história, cabendo, de acordo com o autor, ao neoliberalismo de 

décadas passadas o reconhecimento de poucos investimentos na universidade. Mas, 

apesar das dificuldades, entre os primeiros registros de instituições de ensino superior que 

se reportam aos cursos de Direito de São Paulo e de Olinda, em 1827, para os números 

atuais, há um longo caminho de avanços e recuos, o que não é objeto desta pesquisa. 

 Imprescindível, entretanto, é registrar o momento do grande impulso para as 

bibliotecas universitárias ocorrido com a publicação do Decreto Nº 5.773, de 9 de maio 

de 2006, que dispõe sobre os procedimentos avaliativos para ingresso e permanência das 

instituições de ensino superior no Sistema Federal de Ensino, assim explicitado:  

“regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e  cursos 

superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino”. Em seu Art. 16, que 

especifica os elementos integrantes do plano de desenvolvimento institucional, consta o 

inciso VII - infraestrutura física e instalações acadêmicas, que discrimina: 

 (...) com relação à biblioteca: acervo de livros, periódicos 

acadêmicos e científicos e assinaturas de revistas e jornais, 

obras clássicas, dicionários e enciclopédias, formas de 

atualização e expansão, identificando sua correlação 

pedagógica com os cursos e programas previstos; vídeos, 

DVD, CD, CD-ROMs e assinaturas eletrônicas; espaço 

http://eduscapes.com/history/beginnings/3000bce.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.773-2006?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.773-2006?OpenDocument
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físico para estudos e horário de funcionamento, pessoal 

técnico administrativo e serviços oferecidos. 

A medida, somada a outras iniciativas do governo federal para investimentos na 

educação, vem contribuindo para o crescimento e fortalecimento das bibliotecas 

universitárias, fato esse constatado pela Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias 

(CBBU), órgão que tem a missão de formular e promover... 

            (...) políticas públicas em áreas de interesse, para 

incentivar a cooperação, o compartilhamento de serviços 

e produtos, a realização de projetos e pesquisas, a 

elaboração e editoração de documentos técnico-

científicos, a organização de eventos, visando à 

consolidação da educação continuada e à representação 

das Bibliotecas Universitárias junto a órgãos 

governamentais e a comunidade cientifica brasileira 

(http://www.febab.org.br/cbbu/). 

Consta no Portal da memória: UFRN: 50 anos (2008), que no Rio Grande do 

Norte, a história do ensino superior nasceu com a experiência pioneira da Escola de 

Pharmacia de Natal, criada no dia 8 de janeiro de 1923. A iniciativa, contudo não obteve 

pleno êxito; encerrou suas atividades dois anos depois, com apenas dois alunos 

concluintes. 

Segundo Souza (2008), a participação da cidade na II Guerra Mundial favoreceu, 

além do farto trânsito e das relações entre militares, técnicos e intelectuais, o estímulo à 

retomada da criação dos cursos superiores. Dessa forma, em 1941 foi fundado o Instituto 

Filosófico São João Bosco; em 1945, as implantações da Escola de Serviço Social, a 



29 
 

 

reabertura da Faculdade de Farmácia e Odontologia, em 1947, a Faculdade de Direito em 

1949, as Faculdades de Medicina e de Filosofia; e, em 1955 deram continuidade ao 

processo de implantação do ensino superior no estado. Em 30 de setembro de 1957, outro 

grande passo foi dado com a criação da Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis e 

Atuariais de Natal, pela Sociedade Norte-rio-grandense de Ensino. Em 1958, a Escola de 

Engenharia somou-se às demais que buscaram suprir as lacunas de conhecimentos 

técnicos e científicos evidenciados na primeira metade do século XX. Estas faculdades 

isoladas, a partir de iniciativas conjuntas encabeçadas pelo então governador Dinarte 

Mariz, bem como pelo médico e professor Onofre Lopes e pelo antropólogo Luiz da 

Câmara Cascudo, em 1958, passaram a compor a Universidade do Rio Grande do Norte 

(URN). Dois anos depois a URN foi federalizada, passando a ser denominada 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  

 

2.2 Aspectos organizacionais 

A Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM), como ocorre às demais bibliotecas 

universitárias, divide o relato da sua história nas mesmas páginas da história da UFRN, 

pois suas datas mais representativas sempre estiveram vinculadas. Os primeiros registros 

remontam ao ano de 1959, quando em 02 de maio a resolução nº 14, delegou poderes ao 

reitor Onofre Lopes para providenciar, em ato conjunto, a criação do brasão e da bandeira 

da UFRN com autorização para a instalação da Biblioteca Central (BC). O acontecimento, 

que marcou o nascimento da simbologia da instituição, selou definitivamente a 

importância da Biblioteca como um dos pilares de sustentação da Universidade. Ademais, 

configurou-se, a partir do desenho do livro no brasão, como o testemunho pictórico da 

contribuição imprescindível da biblioteca, elemento essencial ao ensino, à pesquisa, à 
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extensão, hoje compromissos registrados na missão do Sistema de Bibliotecas (SISBI) da 

UFRN.  

O SISBI foi inicialmente denominado “Serviço Central de Biblioteca”. Consistia 

em assistência técnica prestada às bibliotecas das primeiras faculdades de Natal. Os 

serviços eram executados sob a orientação de Zila da Costa Mamede, bibliotecária que, 

desde 1961, após conclusão do curso de biblioteconomia na Biblioteca Nacional (RJ), 

efetuou, conduziu e orientou ações inerentes à organização, manutenção e ampliação das 

bibliotecas acadêmicas daquele período. O decreto n. 74.111, de 24 de junho de 1974, o 

mesmo que reestruturou a UFRN extinguindo as denominações “Faculdade”, “Escola” e 

“Instituto”, transformando-as em Centros Acadêmicos, incluiu a determinação para que 

o Serviço Central de Bibliotecas passasse a ser chamado Biblioteca Central da UFRN, 

denominação justificada pela reunião dos acervos das faculdades, escolas e institutos que, 

após a federalização mudaram-se para o Campus Central compondo a UFRN. A direção 

da Biblioteca Central da UFRN passou então a coordenar o Sistema de Biblioteca 

composto por outras 13 bibliotecas situadas em diferentes unidades acadêmicas. Em 

1985, após o falecimento de Zila Mamede, houve a incorporação do seu nome à 

Biblioteca Central, que passou a ser conhecida também pela sigla BCZM. Hoje é órgão 

central executivo responsável pela gestão das atividades técnicas do SISBI. A missão, 

que legitima sua atuação na universidade, está explicitada no regimento (UFRN/BCZM, 

2013): “fornecer suporte informacional às atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

contribuir para a geração de produtos e serviços em ciência, tecnologia e inovação na 

UFRN” (p. 3).  

 A BCZM, maior biblioteca do sistema, abriga acervo para a maioria dos cursos de 

graduação situados no Campus Central e sedia a direção do SISBI que atualmente é 

composto pela Biblioteca Central Zila Mamede e outras vinte Bibliotecas Setoriais 
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situadas nos Centros, Departamentos, Escolas Técnicas e Campus de Caicó, Currais 

Novos, Santa Cruz, Nova Cruz, Macau, Escola Agrícola de Jundiaí e Instituto do Cérebro. 

Estas bibliotecas, depois de oficializadas pela Resolução nº 004/2013 CONSUNI, de 05 

de abril de 2013 /CONSUNI, que regulamentou o SISBI, passaram a se vincular 

administrativamente aos Centros Acadêmicos, Departamentos ou Unidades 

Suplementares nas quais se encontram inseridas.  

 A descentralização administrativa representou mudanças no tocante à gestão de 

recursos materiais e de pessoas. A BCZM, através da direção e Coordenadoria de 

Bibliotecas Universitárias, continua a prestar assessoria técnica, a providenciar a compra 

centralizada para os acervos bem como atualizações técnicas e eventuais capacitações. 

Para entender com clareza a atuação da BCZM, a partir das suas coordenadorias, o 

organograma (Anexo 9) e respectiva síntese de atividades serão expostas e descritas a 

seguir. 

O Artigo 4º do novo regimento aprovado pela Resolução n º 010/2013 CONSUNI, 

de 23 de agosto de 2013 apresenta a seguinte estrutura organizacional:  

I – Diretoria; II – Conselho Supervisor; III – Assessoria Técnica; IV – Secretaria 

Administrativa; V – Coordenadoria das Bibliotecas Setoriais (orienta e supervisiona o 

funcionamento das bibliotecas que integram o SISBI, acompanha aquisição de acervos e 

otimiza recursos informacionais);  VI – Coordenadoria de Seleção e Aquisição (gestão de 

atividade-meio para formação e desenvolvimento de coleções) através dos Setores de 

Compras e de Doação (solicitações de material informacional que compõe a bibliografia 

básica e complementar);  VII– Seção de Intercâmbio (distribuição de publicações 

oriundas da UFRN para outras instituições públicas ou privadas);  VIII – Coordenadoria 

de Processos Técnicos (responsável pela identificação dos materiais e desenvolvida 

exclusivamente por bibliotecários) através dos setores:  a) Catalogação e Classificação, 

http://www.bczm.ufrn.br/site/conteudo/bczm/Resolucao-Sistema-de-Bibliotecas-da-UFRN.pdf


32 
 

 

b) Seção de Apoio Técnico;   c) Setor de Restauração (recuperação dos materiais);   IX – 

Coordenadoria de Apoio ao Usuário (gestão dos recursos informacionais e difusão das 

informações através da disponibilização de produtos e serviços):  a) Setor de Informação 

e Referência; b) Setor de Coleções Especiais; c) Setor de Circulação; (empréstimos, 

devoluções, consultas);  d) Setor de Repositórios Digitais; e) Laboratório de 

Acessibilidade; IX – Coordenadoria de Apoio Tecnológico: a) Setor de Suporte Técnico 

(acesso e segurança às informações em meio eletrônico e digital, supervisão e manutenção 

de equipamentos e softwares). 

 Consta no Relatório de Gestão da BCZM (2009 – 2013), não publicado, que os 

serviços desenvolvidos pelas coordenadorias da BCZM são executados por 62 servidores 

conforme apresenta o Quadro 1: 

Quadro 1. Número de servidores por cargos da BCZM 

CARGOS 2013 

  Bibliotecários 28 

  Assistente em Administração 21 

  Auxiliar em Administração 08 

  Outros Técnicos 05 

  Total 62 

Fonte:. Relatório de Gestão da BCZM (2009 – 2013) 

 

 Esses servidores estão divididos nas Coordenadorias que desenvolvem atividades 

de acordo com seus planos de trabalhos, pelos quais são avaliados anualmente. As 

Coordenadorias de Seleção e Aquisição, de Processamento Técnico, de Apoio 

Tecnológico e de Bibliotecas Setoriais desenvolvem predominantemente atividades-fim. 

Eventualmente, quando se faz necessário, também realizam atendimento ao público. A 

Coordenadoria de Apoio ao Usuário está voltada exclusivamente para atendimento ao 
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público, mas em alguns setores como no Setor de Coleções Especiais há atividades meio 

e fim como o processamento técnico e a inserção de periódicos na base automatizada. 

Dados extraídos dos relatórios do Sistema Integrado de Gestão de Atividades 

Acadêmicas (SIGAA) mostraram que, durante o ano de 2013 a BCZM efetuou 217.714 

empréstimos para um público potencial estimado em 60.256. A movimentação diária tem 

média de 1.500 usuários por dia. Ela e as demais bibliotecas do Sistema atendem a uma 

comunidade interna composta por docentes, discentes, pesquisadores e servidores de 

todos os níveis, bem como usuários oriundos de outras instituições de ensino públicas, ou 

privadas, os quais compõem a comunidade externa. Para tanto, os serviços de 

atendimento, os serviços técnicos e de apoio, que precedem a difusão das informações 

estão distribuídos em coordenadorias diretamente subordinadas à direção. Nesse sentido, 

torna-se evidente que a BCZM, assim como as demais bibliotecas universitárias, oferece 

produtos e serviços informacionais que estão na base das atividades de ensino, pesquisa 

e extensão.  Contudo, pelo número menor de servidores nas bibliotecas setoriais, nem 

todos os serviços descritos são oferecidos. Algumas se limitam aos serviços mais básicos 

como o preparo técnico, o empréstimo e a orientação para normalização de trabalhos 

acadêmicos, além do uso do espaço físico para estudos e consultas. 

 As bibliotecas do SISBI, através de acordos e convênios de cooperação técnica 

nacional e internacional, participam de serviços cooperativos entre redes e sistemas. Essa 

integração confere um caráter de agilidade e padronização de oferta de serviços que 

equipara às demais grandes redes e bibliotecas do mundo. 

Atualmente as bibliotecas da UFRN, com base nos sistemas automatizados que 

tornam mundialmente visível seus acervos, produtos e serviços, apresentam um nível 

tecnológico e padrão de modernidade equivalente ao das grandes  bibliotecas do país e 

do exterior. Estão entre as bibliotecas que são consideradas mais integradas que os 
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conhecimentos que disseminam, como reconhecido por Buarque (2003). E a BCZM, 

mesmo sendo uma entidade com mais de meio século, com uma herança representacional 

milenar, como demonstrado no início deste capítulo, acompanha o avanço tecnológico 

requerido pela comunidade acadêmica e sociedade para que a informação seja a mola do 

progresso da humanidade de um modo em geral.  

 No espaço “biblioteca” subjaz o aspecto histórico, cuja importância tem sido 

respaldada ao longo dos anos, pela inegável contribuição dada ao desenvolvimento da 

ciência e da civilização. Entretanto, para o trabalhador da biblioteca, ela se configura 

como um campo de representações no qual seus valores, crenças e ideologias estão além 

do espaço de difusão e acesso às informações e conhecimentos. É também um local 

concreto com condições de trabalho específicas, que pode proporcionar realização 

pessoal e profissional, ou dilemas e conflitos que repercutem em sua saúde física e/ou 

mental, chegando a comprometer a qualidade de vida, como pode ser ouvido nos relatos 

dos próprios servidores. Foi, portanto, no intuito de compreender os fenômenos que 

permearam as queixas ouvidas que esta investigação foi empreendida. Para tanto se torna 

imprescindível a apreensão de alguns conceitos e pressupostos sobre o trabalho. 

 

2.3 O trabalho como fenômeno psicossocial 

O conceito de trabalho é dinâmico, histórico e social, e ter uma frase ou parágrafo 

que sintetize o significado do construto não tem sido simples até o presente momento. 

Nessa direção, algumas iniciativas partiram da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), responsável pela aplicação de normas, convenções e recomendações sobre o 

trabalho para os países membros do Sistema das Nações Unidas. A OIT, voltada para a 

institucionalização do trabalho, após quarenta anos de atuação, apresentou a “Declaração 

de Filadélfia”, texto com princípios e objetivos sobre o tema, considerado referência para 
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a “Carta das Nações Unidas” e quatro anos depois incluído na “Declaração Universal dos 

Direitos Humanos”. A Declaração preconizava que...  

 

           (...) o trabalho deve ser fonte de dignidade, que o trabalho não é 

uma mercadoria, que a pobreza, em qualquer lugar, é uma ameaça 

à prosperidade de todos e que todos os seres humanos têm o 

direito de perseguir o seu bem estar material em condições de 

liberdade e dignidade, segurança econômica e igualdade de 

oportunidades. (http://www.oitbrasil.org.br). 

 

 A inexistência de texto identificado como definição para trabalho no sítio da OIT, 

nos leva a considerar a citação acima como um dos parâmetros para o trabalho. Contudo, 

a definição clássica veio de Marx. O pensador ao propor uma nova sociedade, incorporou 

as influências da concepção dialética herdada de Hegel, a teoria do valor-trabalho advinda 

de Adam-Smith e Ricardo, a denúncia de Engels sobre a vida miserável dos trabalhadores 

do capitalismo europeu e o apelo dos socialistas utópicos por uma nova ordem social. 

 Tais influências somaram-se ao reconhecimento do momento histórico que estava 

sendo vivenciado sob a bandeira das lutas de classes. Todo esse legado trouxe clarificação 

às suas ideias ao ponto de se propor um novo tratamento para questões sociais como o 

significado do ser, da consciência social, da produção social, da organização 

sociocultural, da ideologia e revolução. Com base nesse pressuposto, Marx asseverou que 

o homem e seu trabalho são indissociáveis, posto ser ele um ser prático e social, que 

produz a si mesmo a partir da sua práxis (processo de transformação material da realidade 

pela atividade originada da interação homem e natureza), na qual a atividade só começa 

a fazer sentido quando o homem a altera com sua conduta. Assim, o trabalho passou a 

http://www.oitbrasil.org.br/
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consistir nas transformações ocorridas com objetivo de suprir as necessidades humanas, 

sendo ele – o trabalho -,  fruto da relação dialética entre homem e natureza onde ambos 

se transformam (Netto, 2006; Tolfo, Coutinho, Baasch & Cugnier, 2011). 

  Para Schwartz (1996), o trabalho não é apenas a produção de coisas, mas é usar 

a si próprio para, através do trabalho, se autoconstruir. O trabalho é o palco dos dramas 

interiores que remetem às escolhas que trazem confrontos da pessoa com ela mesma. No 

trabalho são criadas novas situações, que nenhuma razão anterior poderia ter previsto, por 

isso o trabalho é considerado realidade enigmática, difícil de ser categorizado, 

disciplinado, avaliado. Difícil até mesmo ter uma definição clara para trabalho, ou 

melhor: “impossível”, nas palavras do autor (p. 149). 

 Por sua vez, Leão (2012) reconhece que, mesmo com abordagens distintas, 

Enriquez, Dejours e Clot, teóricos da psicologia da ação, compartilham a compreensão 

sobre o “trabalho como atividade do sujeito, complexa e intersubjetiva, que mobiliza 

dinâmicas coletivas de criação de normas e formas particulares de agir, irredutíveis às 

prescrições” (p. 301).  

 Retorna-se, portanto, à palavra-chave para trabalho: práxis, pois resulta de uma 

atividade na qual o trabalhador dedica seu corpo e mente e, nesse esforço, a partir da 

realização da sua obra, consegue extrair significado (Bendassoli & Borges-Andrade, 

2011). Sob esse ângulo o significado do trabalho ganha configuração de libertação, 

diferentemente daquela imposta pelo trabalho alienado, pois a carga afetiva nele investida 

causa a identidade entre autor e obra, criador e criatura, favorecendo uma representação 

positiva pela autonomia e construção de si.  

Bendassoli e Borges-Andrade (2011) corroboram concepções do Meaning of 

Work International Research Team (MOW) ao considerar o trabalho como um constructo 
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multideterminado e produto sociocultural dinâmico; não apenas o resultado das 

experiências pessoais em relação a ele, mas também o resultado das influências dos 

demais contextos sociais, econômicos, culturais, psicossociais, políticos e tecnológicos 

em um período específico. Para os autores, no modelo heurístico do MOW para trabalho 

está expresso o seu significado com base em três dimensões, quer sejam: centralidade 

(grau de importância do trabalho na vida do indivíduo em dado momento); normas sociais 

do trabalho (o que é esperado do trabalho e o que se supõe ser correto oferecer e receber 

em troca, que derivam do contrato social do trabalho e implica na compreensão sobre 

trocas entre sujeito e organização ou sujeito e sociedade); valores do trabalho (resultados 

valorizados e metas do trabalho que norteiam e atualizam a postura do indivíduo no 

trabalho). 

 Para Tolfo, Coutinho, Baasch e Cugnier (2011), os estudos sobre sentidos e 

significados do trabalho passaram a ter maior produção na década de 1970, sob as lentes 

de diferentes correntes epistemológicas, fato que vem causando divergências motivadas 

pelas distintas visões de mundo dos pesquisadores e pela influência do cognitivismo. 

Nessa direção, os autores destacam dois grupos: os empírico-descritivos, com forte 

influência fenomenológica, e o grupo em transição, de influência existencialista.  

 A esse respeito, Bendassoli e Borges-Andrade (2011) reconhecem o importante 

legado deixado pelo MOW com o pressuposto de que o significado do trabalho é uma 

atitude; sendo a atitude um constructo do campo da psicologia social. De acordo com a 

perspectiva teórica proposta por Martin Fishbein e Icek Ajzen, teóricos, que entre os anos 

1970 e 1980 estudaram o papel desempenhado pelas atitudes sobre as ações 

comportamentais, a atitude traz intrinsecamente as seguintes dimensões: cognitiva 

(crenças, conhecimentos, ideias, pensamentos, representação e informações relacionadas 
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a um objeto ou fenômeno), afetiva (valorações, emoções, motivações, sentimentos e 

necessidade) e comportamental, a ação em si (Álvaro & Garrido, 2006). 

 Ademais, Rodrigues, Assmar e Jablonski (2002) asseveram que as atitudes são 

oriundas do processo de socialização, resultam da aprendizagem e são decorrentes dos 

traços individuais da personalidade ou de fatores determinantes sociais expressos por 

meio dos componentes cognitivos, afetivos e comportamentais. No âmbito do 

componente cognitivo, que engloba crenças, preconceitos e conhecimentos, o trabalho ou 

a representação deste, relaciona-se com atitudes relativas a esse objeto.  O componente 

afetivo, por seu turno, revela as características nítidas das atitudes sociais, com 

implicações de sentimentos favoráveis ou desfavoráveis e, por fim, o componente 

comportamental, gerado em decorrência da interação entre os anteriores, que prevê a ação 

do indivíduo na intenção de adotar determinado comportamento. É esse conjunto de 

componentes que está por trás das atitudes que traduzem e explicitam as diferentes visões, 

concepções, representações sobre o trabalho que cada indivíduo apresenta e que por vezes 

resultam em conflitos interiores, bem como em conflitos no ambiente de trabalho.  

Ao reconhecer a impossibilidade de se poder prescrever ou decretar sentido ao 

trabalho, Lhuilier (2013) traça o claro limite entre sentido e significado, circunscrevendo 

a grande diferença entre eles. Estende, porém a abrangência do sentido ao afirmar que ele 

é “sempre construído num duplo movimento de investimento de desejos inconscientes e 

de validações sociais.” (p. 486). 

 Além disso, o trabalho - como ação, atividade -  adquire sentido quando há 

reconhecimento para o seu resultado, primeiro pelo próprio trabalhador quando esse 

trabalho corresponde aos seus valores e ideais; depois quando é reconhecido pelos outros. 

Nessa situação ocorre a boa “utilização de si”, termo eleito por Lhuilier (2013), mais bem 

abordado no próximo parágrafo, com a identidade se estabelecendo pelo processo de 
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criação, com a criatura manifestando sua singularidade, impondo a sua marca nas suas 

práticas de trabalho. 

 A concepção marxista do trabalho está relacionada com a dualidade da “utilização 

de si” por Lhuilier (2013). Para a autora é pela atividade que o palco do trabalho se revela, 

podendo apresentar uma das facetas: ou o trabalho sonhado, desejado, ou o trabalho 

prescrito, num encontro único do sujeito consigo mesmo, com o outro e com o trabalho 

real, experienciado. Na autorrelação, o sujeito se depara com seus recursos potenciais, 

limitações, motivações, desejos conscientes e inconscientes que se configuram como 

fantasmas circunscritos ao seu empenho no trabalho. A contribuição do trabalho na 

construção – ou desconstrução – do sujeito passa pela utilização que ele permite que os 

outros façam de si e o que ele próprio utiliza de si. Essa dualidade da “utilização de si” 

encontra ressonância na história pessoal e no contexto social podendo adquirir significado 

positivo quando a contribuição dada com o seu trabalho é essencial para a vida comum e 

oferece acesso à realização pessoal na esfera social. 

 É nesse sentido que encontra eco em Marx, quando esse trabalho está associado 

à criatividade, à liberdade, pois é pela atividade que o homem, ao transformar a natureza, 

também transforma a sua natureza. Contudo, a versão oposta, quando essa utilização de 

si não encontra sentido na identificação com as atividades, ou não é valorizada pela 

contribuição dada, pelo retorno recebido em termos de identificação e reconhecimento, 

então o trabalho passa a apresentar uma versão negativa, um castigo, a maldição do 

pecado original, como identificado pela autora ao complementar que o trabalho sai da 

dimensão emancipadora e evidencia apenas seu caráter de necessidade, de 

constrangimento. 

 O trabalho ainda é uma atividade central na vida das pessoas, importante para o 

processo de identidade e para a construção de si mesmo. Como descrito anteriormente, o 
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trabalho pode assumir um significado positivo ou negativo, sendo esse significado 

dinâmico, que se modifica diante de novas situações, de novos contextos históricos, 

sociais, culturais e econômicos. Desse modo, sendo o trabalho uma esfera muito 

importante na vida, torna-se válido refletir sobre sua contribuição para a qualidade de 

vida das pessoas. 

 

2.4 Qualidade de vida 

  Qualidade de vida (QV) é um termo usualmente vinculado às questões de saúde e 

bem-estar e, não é por acaso, pois seu primeiro significado de fato possuía esse sentido. 

Entre os anos 1950 e 1960, a dicotomia entre avanços técnicos da medicina e sua 

desumanização provocaram nas áreas correlatas, a preocupação com práticas adicionais, 

além das tradicionalmente adotadas como o controle dos sintomas, a diminuição da 

mortalidade ou o aumento da expectativa de vida. Assim, na avaliação dos serviços de 

saúde, a percepção dos pacientes ganhou importância a partir da década de 70, com a 

crescente insatisfação gerada pelo mercantilismo dos serviços de saúde. Tal ocorrência 

favoreceu o interesse de estudiosos de diversas áreas, na busca de conceitos e 

identificação de medidas para a qualidade de vida com base em itens que retratassem 

informações sobre os aspectos sociais e psicológicos relatados pelos pacientes. As 

medidas contribuiriam para que o foco se direcionasse às causas, ao tratamento e sua 

avaliação e não apenas à doença (Berlim & Fleck, 2003; Chachamovich, 2005; Fleck & 

Turim, 2003; Kluthcovsky & Kluthcovsky, 2010). 

 De acordo com Chachamovich (2005) as primeiras investigações sobre QV se 

originaram nos estudos sobre percepção subjetiva da satisfação, conduzidas por Jones, 

psicólogo pesquisador de Harvard, em 1953. Na década seguinte as pesquisas se 

replicaram tendo felicidade como objeto. A partir de então foram incorporados os 
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parâmetros positivo e negativo. A presença das duas dimensões, também aplicadas ao 

constructo felicidade estendeu-se para o constructo QV pela proximidade dos temas. Na 

década seguinte o tema ganhou amplitude multidisciplinar quando cientistas sociais, 

políticos e filósofos se empenharam em investigar indicadores sociais subjetivos tais 

como a percepção da distribuição de renda e insatisfação resultante nas populações menos 

favorecidas 

Além disso, emprego do termo qualidade de vida ganhou conotações políticas em 

1964 ao constar em trechos do discurso proferido pelo presidente dos Estados Unidos, 

Lyndon Johnson, na Convenção Nacional do Partido Democrata, em 27 de agosto de 

1964. Entre eles, a declaração de que os objetivos do governo não poderiam ser medidos 

pelo tamanho dos balancetes bancários, e sim pela qualidade de vida que a população 

levava (Chachamovich, 2005). Em outro segmento do discurso o presidente reforçou o 

caráter de amplitude do termo ao afirmar que 

Então, vamos nos unir no objetivo de oferecer a todo cidadão 

americano a vida mais plena que ele possa desejar. Pois a 

prova final de nossa civilização, a última prova de fidelidade ao 

nosso passado, não está na produção de bens ou em 

nossos armamentos. Está na qualidade - a qualidade de vida da 

nossa população e dos homens e mulheres que produzimos. 

(http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=26467) (Trad. livre da 

autora)  

 

Estava claro que o político se reportava a dimensão subjetiva dos fatores 

implícitos no termo qualidade de vida que não eram integralmente considerados até então, 

e sim apenas restritos aos índices de consumo e taxas de criminalidade, índices esses que 

eram adotados até a recuperação da economia, após a 2ª guerra mundial (Chachamovich, 

2005). 

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=26467
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        Katschnig (1997) identificou em 1966 a primeira referência registrada na literatura 

médica sobre o termo “qualidade de vida” em um artigo sobre transplantes, em um trecho 

que fazia uma crítica à medicina por ter "sintonia sem precedentes com a habilidade ", 

mas ter "problemas com a harmonia”. Na frase seguinte havia uma pergunta filosófica: 

“Qual é a harmonia dentro de um homem, e entre um homem e seu mundo - (se não) a 

qualidade de vida - a qual o paciente, o médico, e a sociedade aspiram?” (p. 139)   

Importante observar que outro fato, cronologicamente anterior aos já descritos, 

contribuiu somando-se às dimensões identificadas como aferidoras de qualidade de vida: 

o conceito de saúde elaborado pela Organização Mundial da Saúde, OMS com sigla em 

inglês WHO. Na antiguidade o conceito de saúde esteve vinculado à religião e à crendice 

popular. Hipócrates de Cós (460-377 a.C.) foi o primeiro a externar uma visão racional à 

medicina ao atribuir uma causa natural às enfermidades. Entre os séculos XVII e XIX os 

estudos sobre a sociedade já incluíam métodos numéricos com informações sobre a saúde 

da população. As grandes epidemias e a necessidade da interferência do estado para 

combate-las conduziu ao reconhecimento da necessidade de garantias para os direitos 

humanos e condições igualitárias de saúde. O conceito de saúde estava em evolução, 

assim como a sociedade e o mundo capitalista no período da Revolução Industrial (Scliar 

2007).  

Além disso, a repercussão causada pelos registros estatísticos sobre as 

desigualdades sociais e suas respectivas implicações na saúde e doença, ocorridos com 

pioneirismo na Grã-Bretanha em 1839 ganhou projeção e em 1842 o relatório do 

advogado Edwin Chadwick sobre “As condições sanitárias da população trabalhadora da 

Grã-Bretanha”, transformou-se em denúncia social por Engels. Com isso, sua obra “A 

situação da classe trabalhadora na Inglaterra” gerou debates entre parlamentares que 
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resultaram, em 1848, na Lei da Saúde Pública, oficializando a responsabilidade do Estado 

para com a saúde dos cidadãos.  

Essa lei, que foi considerada um marco para as políticas públicas de saúde, ganhou 

dimensão mundial e influenciou em 1850, iniciativas semelhantes nos Estados Unidos 

com a criação da Diretoria de Saúde, em Massachusetts. Na Alemanha (1883), a criação 

do sistema de seguridade social e de saúde, pioneiro na história, foi posteriormente 

copiado pela França e fortalecido pela Grã-Bretanha em 1941, com a criação do Serviço 

Nacional de Saúde com a finalidade de oferecer atenção integral à saúde durante toda a 

vida, isto é, “do berço à tumba”, para todos os habitantes a partir dos recursos do Estado 

em compensação às agruras sofridas na guerra (Scliar, 2007).  

Tais preceitos se constituíram numa ideologia de utilidade social que suscitou 

juízos de valor. Nesse sentido, é possível estabelecer políticas de saúde pública sem 

critérios sociais e juízos de valor?  Essa pergunta feita por Scliar (2007) permanece atual, 

e sem resposta satisfatória, considerando a avaliação popular sobre saúde pública vista 

nos veículos de comunicação, notadamente nos noticiários de todos os dias. 

Scliar (2007) observa que, apesar dos esforços envidados para um consenso sobre 

o conceito de saúde e doença, é necessário reconhecer que ambos são contextualizados 

pela época, pelo lugar, pela classe social, pelos valores individuais e depende de 

concepções científicas, filosóficas e religiosas, o que resulta na aquisição de significados 

distintos para diferentes períodos históricos. Tal reflexão influiu na redação da nossa 

Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 196 considera a complexidade do 

constructo saúde e assevera: “A Saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos a ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, 

proteção e recuperação”.  Esse é o princípio norteador do Sistema Único de Saúde (SUS). 
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2.4.1 Qualidade de vida: complexidade e subjetividade 

Como ocorrido com o conceito de saúde, coube à OMS, através do grupo 

Qualidade de Vida (WHOQOL, 1998) a iniciativa de elaborar uma definição para o 

constructo qualidade de vida, qual seja: a “percepção do indivíduo de sua posição na vida 

no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus 

objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (p. 3).  

Essa amplitude conceitual abriga a noção de saúde da pessoa física, o seu estado 

psicológico, o nível de independência, as relações sociais vinculadas às características 

marcantes do seu ambiente. Dessa forma, o que é válido para a subjetividade que é 

considerada como um pilar no conceito de saúde se aplica também ao conceito de 

qualidade de vida e como essa QV é percebida, que representação social ela adquire de 

acordo com cada indivíduo e do múltiplo contexto (ambiental, de trabalho, espiritual, 

afetivo) no qual está inserido (WHOQOL, 1998). 

 Nessa direção, Berlim e Fleck (2003) registram que a vinculação de uma vida boa, 

com a natureza da saúde, é considerada por filósofos, teólogos e cientistas há séculos 

como inerentes ao conceito ‘Qualidade de Vida’ por estarem intrinsecamente 

relacionadas. Os autores identificam que a inclusão do termo QV como palavra-chave 

nos índices médicos, contribuiu para que os estudos ganhassem maior dimensão desde a 

década de 1980, sendo atribuída à oncologia as pesquisas iniciais sobre o tema. Os 

especialistas dessa área foram os primeiros a ser confrontados com a pergunta polêmica: 

“Devemos acrescentar anos à vida ou vida aos anos?” (p. 249). Esse filosófico e 

pragmático dilema ainda hoje é atual. 
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 O caráter subjetivo da avaliação de QV foi, para Chachamovich (2005) também 

incorporado ao conceito inicial de saúde (WHO, 1998) que, pela sua amplitude, elegeu a 

percepção de bem-estar à condição de “um dos pilares do conceito de saúde” (p. 27). A 

subjetividade tornou-se relevante nas avaliações de pacientes sobre os serviços de saúde 

e sobre as intervenções médicas passando a ser reconhecida como importante parâmetro 

cientifico. Tal subjetividade é distinguida em três níveis; o primeiro é relativo à percepção 

subjetiva de uma condição objetiva, por exemplo: estar e perceber-se adequadamente 

inserido em uma situação social. O segundo diz respeito à percepção global subjetiva de 

funcionamento, como a própria percepção sobre a qualidade de sono; o terceiro, a 

avaliação específica da percepção subjetiva, isto é, o nível de satisfação sobre o sono. 

 

2.4.2 A avaliação da qualidade de vida 

A mensuração da qualidade de vida surgiu com o Grupo Qualidade de Vida da 

World Health Organization – The WHOQOL Group – que empreendeu um projeto em 

1991 com o objetivo de buscar respostas para alguns problemas que dificultavam o 

consenso sobre os padrões da qualidade de vida relativas à saúde de maneira ampla, com 

aplicabilidade em todo o mundo.  

Na etapa inicial, especialistas de muitos países reuniram-se em grupos, também 

denominados “domínios” para discutir os diferentes aspectos ou facetas, que 

representavam desafios para a construção de um instrumento multicultural que 

respondesse satisfatoriamente a tal propósito. Assim, com a colaboração de profissionais 

da saúde e áreas afins, bem como de voluntários, foram identificadas 33 facetas com 

definições próprias e espontâneas sobre qualidade de vida, sendo avaliadas pelo nível de 

importância dos aspectos propostos.  
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Essa metodologia estava centrada no fato de que um mesmo evento de saúde, por 

exemplo, como uma dor lombar, pode adquirir dimensões subjetivas relativas ao 

indivíduo ou à cultura na qual ele está inserido. Tal fato confere à QV a ideia de um 

constructo rico em interações entre as múltiplas dimensões – ou domínios – eleitos como 

importantes, e não apenas como um fenômeno unidimensional.  

Nesse sentido, o WHOQOL-100 foi o primeiro instrumento transcultural 

desenvolvido para avaliar a qualidade de vida. Sua característica principal consiste na 

possibilidade de determinar o que é importante para o indivíduo, independentemente da 

cultura à qual pertença. Foi elaborado a partir da colaboração celebrada entre 15 centros 

espalhados em todo o mundo, e posteriormente testados em 37 ocasiões distintas.  Desde 

então vem sendo amplamente utilizado em campo e/ou adaptado para situações 

específicas como o WHOQOL-Bref, uma abreviação do primeiro (Berlim & Fleck, 2003).  

   O WHOQOL-100 é um instrumento de avaliação em forma de questionário com 

100 (cem) perguntas que podem ser comparáveis pela equivalência em 30 versões 

linguísticas. Foi hierarquicamente organizado em facetas e agrupado inicialmente em seis 

domínios de QV, quais sejam: (a) físico (dor, desconforto, energia e fadiga, atividade 

sexual, sono e descanso, funções sensoriais); (b) psicológico (sentimentos positivos, 

pensamento, aprendizagem, memória e concentração, autoestima, imagem corporal, 

sentimentos negativos); (c) nível de independência (mobilidade, atividades da vida diária, 

dependência de substâncias medicinais e ajuda médica, dependência de substâncias não 

medicinais (álcool, tabaco, drogas), capacidade de comunicação, capacidade de trabalho); 

(d) relações sociais (relações pessoais, apoio social, atividades como provedor/apoiador); 

(e) ambiente (liberdade, segurança física e segurança, ambiente principal (casa), 

satisfação no trabalho, recursos financeiros, saúde e assistência social, acessibilidade, 

oportunidades para adquirir novas informações e habilidades, participação e 
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oportunidades para as atividades de recreação/lazer, ambiente físico - poluição / ruído / 

trânsito / clima, transportes); e, (f) espiritualidade (religiosidade, crenças pessoais) 

(WHOQOL-User Manual, 1998).  

Quanto à aplicação do WHOQOL-100 se mostrou demorada em situações de 

grandes estudos epidemiológicos que envolviam outras variáveis além de QV. Assim, 

novos estudos foram empreendidos e resultaram no WHOQOL-Bref, um instrumento 

abreviado do WHOQOL-100. Nesse caso, o critério conceitual acordado pelo Grupo 

WHOQOL foi o de manter no mínimo uma pergunta a partir das 24 facetas relativas à 

QV, bem como as duas questões gerais de QV. As modificações, considerando exclusões, 

substituições e mudanças de domínio como ocorrido com questões do ‘Domínio 

Ambiente’ que se transferiram para o ‘Domínio Psicológico’, conferiram ao WHOQOL-

Bref, após testes-piloto nos centros cooperantes, as mesmas garantias de confiabilidade 

do WHOQOL-100 (Skevington, 2002, WHOQOL-User Manual, 1998). Ao término da 

descrição sobre o instrumento de avaliação da QV é válido observar que o foco desta 

investigação é qualidade de vida de uma forma ampla, e não especificamente qualidade 

de vida no âmbito da saúde ou qualidade de vida no trabalho. 

 

2.4.3 Qualidade de vida e Trabalho 

As formas de produção e o comportamento do trabalhador frente às condições de 

trabalho se constituíram, e continuam sendo, objeto de estudo em todos os períodos 

históricos e correntes teóricas surgidas desde a revolução industrial aos dias atuais. 

Ademais, as mudanças ocorridas no século XVIII foram evidenciadas pelo crescimento 

populacional, avanço tecnológico e pelos respectivos processos industriais, que 

incrementaram o consumo, os meios de transportes e a circulação do capital. Tais 
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mudanças trouxeram impactos na produção de bens e serviços, que por sua vez, 

contribuíram para gerar novas mudanças na sociedade.  

Nesse cenário, a humanização do trabalho, iniciada com Robert Owen, (1771–

1858), foi o primeiro movimento no sentido de propiciar melhorias aos trabalhadores com 

base em salários melhores, educação para os filhos e condições adequadas no ambiente 

físico do trabalho. Acreditava-se que haveria uma relação direta entre a melhoria na 

qualidade de vida e o desempenho dos trabalhadores. Contudo, o empirismo da 

administração científica de Taylor, apesar de trazer contribuições clássicas com as 

propostas da divisão do trabalho em tarefas mais simples, inclusão de trabalhadores não 

especializados e ganho proporcional à produção, trouxe também a exaustão do 

trabalhador com o grande desgaste físico causado pela produção em massa e busca de 

maiores salários (Rodrigues, 2002; Spink, 1996). 

Por conseguinte, grandes transformações sociais, políticas e culturais marcaram 

fortemente a passagem do século XX ao XXI, e o trabalho, enquanto constructo 

multideterminado e sociocultural dinâmico, também passou, e ainda passa, por graves 

crises como resultado de tais mudanças. Para Antunes (2010, 2012), as transformações 

vivenciadas no mundo do trabalho foram acentuadas a partir dos anos de 1970, com a 

expansão do neoliberalismo, o final do bloco socialista e a desmontagem gradativa dos 

direitos sociais dos trabalhadores. Essas transformações repercutiram na reestruturação 

produtiva causando precariedade estrutural, enxugamento, privatização e propagação do 

subjetivismo e individualismo, potencializados com o advento da sociedade pós-

moderna. Para o autor, a crise do capital surtiu efeitos destrutivos na materialidade da 

classe trabalhadora com ecos nas esferas subjetiva, política, ideológica e de valores, base 

para as ações concretas e práticas.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/1771
http://pt.wikipedia.org/wiki/1858
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Essa crise alterou o ciclo de reprodução do capital e trouxe profundas 

modificações nos processos de trabalho, causando desemprego e informalidade. Nesse 

caso, a precariedade foi mais visível nos países pobres, mas também atingiu 

gradativamente as economias emergentes enfraquecendo prioritariamente a classe 

trabalhadora e seus mecanismos de representação: sindicatos e partidos de esquerda 

(Caminha, 2012). 

Quanto ao avanço da modernização tecnológica, econômica, cultural e política, 

favoreceu a transferência de tecnologia, a adoção de práticas de gestão e produção com 

base no modelo japonês (Círculo de Controle da Qualidade, Kanban, Just-in-Time) que, 

independentemente dos aspectos regionais, históricos e culturais, trouxe impactos para as 

experiências e processos identitários dos trabalhadores (Antunes, 2012; Stecher, 2011). 

No que diz respeito às mudanças marcantes foram originariamente instaladas nas 

médias e grandes empresas de capital misto ou estrangeiro, inseridas nas camadas formais 

da economia mundial, responsáveis por grande produtividade. Ademais, disseminaram-

se entre os demais ramos da economia com a implementação do novo paradigma 

produtivo flexível, no estilo pós-fordista, que resultaram, pela síntese de Stecher (2011), 

nas principais transformações, a saber:  

 Novos estilos de organização e gestão empresarial (produção 

descentralizada, em rede, administração estratégica, cultura da excelência, 

fidelização e satisfação do cliente, avaliação constante dos trabalhadores; 

remuneração individualizada, vinculada ao alcance de metas); 

 Desenvolvimento de novas modalidades pós-tayloristas, toyotistas ou 

flexíveis que exigem a polivalência dos trabalhadores, atuação em equipe 

semiautônomas, rotação e ampliação de postos de trabalho, motivação de 
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habilidades cognitivas e emocionais, educação continuada, intensificação 

do trabalho, redução dos custos e ações desnecessárias; 

 Adoção dos marcos das reformas neoliberais na legislação do trabalho, 

nas formas flexíveis e atípicas de emprego (contratos temporais, com 

coparticipação, terceirização, acesso a serviços especializados, jornadas 

diferenciadas para contenção de despesas); 

 Utilização de novas tecnologias automatizadas da produção e de 

informação e comunicação (TICs) que deram suporte às novas formas de 

gestão e organização em rede e possibilitaram acelerar, automatizar, 

adaptar e interconectar em nível local e mundial os processos produtivos 

de bens e serviços. 

No tocante às trocas sócioprodutivas identificadas por Antunes (2010, 2012), 

Caminha (2012) e Stecher (2011), predominantemente voltadas para a flexibilização 

empresarial, do trabalho, das modalidades de emprego e modernização tecnológica, 

adotadas em conjunto ou parcialmente, causaram fortes impactos no cotidiano, nas 

rotinas, nos processos identitários e nas modalidades de subjetividade laboral dos 

trabalhadores, independentemente de estar inseridos nas práticas de processos produtivos 

ou de prestação de serviços, trazendo, para todos os ramos da economia, o aumento do 

desemprego, da informalidade, a precarização do trabalho e crises de identidade no 

trabalho.  

Para Stecher (2011), as exigências como a polifuncionalidade e adaptação dos 

trabalhadores aos rodízios, coerente com a nova forma de gestão em que a flexibilidade, 

os curtos e curtíssimos prazos, as mudanças de postos e turnos, e uma gama de itens em 

constantes mudanças, passaram a gerar incertezas, superficialidades, falta de perspectivas 
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para planos e carreiras nas empresas. O autor reporta-se à literatura de grandes teóricos 

como Offe, Gorz, Giddens, Baumam, Beck e Sennett que, com décadas de estudos, já 

anunciavam o fim da modernidade e a cultura do novo capitalismo. Cultura essa que 

ganhou o reforço das características da sociedade pós-moderna na qual o individualismo, 

o consumismo, o imediatismo e a transitoriedade fragilizam as relações e a ética do 

trabalho e se transformam em entraves para a formação de identidades mais robustas, 

sedimentadas em relações de amizade, de confiança e de pertença ao universo de trabalho 

no qual o indivíduo está inserido.  

Stecher (2011) reconhece que, a partir do novo capitalismo na sociedade pós-

moderna, o ideal de ter um emprego com forte identidade profissional, assimilar seus 

valores e virtudes, apropriar-se dos elementos da cultural organizacional e pertencer a um 

coletivo de trabalho estável, que possibilite fazer planos e sentir-se seguro, digno, útil à 

sociedade e a si mesmo, foi trocado pela individualização, pela autonomia, pela busca 

desenfreada por salários mais altos para ter maior capital, melhor status e poder usufruir 

dos melhores serviços e bens de consumo de última geração. 

 É nesse cenário de imediatismo e individualidade exacerbada que a centralidade 

do trabalho perde sua força e passa a ser um suporte frágil para a formação da identidade; 

em que os apelos ao consumismo desviam o foco  e consomem o tempo de outras 

atividades (mais tempo com a família, lazer, um hobby prazeroso, esportes, estudos, 

descanso) levando o trabalhador a buscar um segundo emprego, um trabalho extra, às 

vezes informal, uma estratégia para complementar seu rendimento, em detrimento de uma 

melhor qualidade de vida. 

Parcialmente relacionada com a dimensão que o trabalho ocupa na vida dos 

trabalhadores de bibliotecas universitárias e sua relevância social, esta pesquisa também 

se propôs a identificar, a partir da percepção dos próprios servidores, seus níveis da 
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qualidade de vida e a possibilidade de associações entre a qualidade de vida e o trabalho. 

Para tanto, considerou essas percepções de forma ampla, não apenas relativa à qualidade 

de vida no trabalho, mas em toda a sua vida, abrangência essa contemplada pelos 

domínios e facetas do WHOQOL-Bref.  

O interesse deste estudo não se voltou para as condições de trabalho, 

compensações financeiras ou programas institucionais; a investigação interessou-se em 

como o indivíduo trabalhador explica e busca entender o seu trabalho e a sua qualidade 

de vida, evidenciando o quanto desse conhecimento e pensamento é compartilhado e 

identitário, e o quanto é específico e idiossincrático. A representação do trabalho, seus 

valores, crenças, mitos e pensamentos sociais serão abordados em termos de 

representação social. Nesse caso, o lugar que o trabalho ocupa na vida do trabalhador, sua 

centralidade, identidade e possíveis associações com a qualidade de vida se configuram 

como objetos desta investigação.  

 

2.5. Teoria das Representações Sociais 

A teoria das representações sociais (TRS) foi proposta na obra de Moscovici “A 

representação social da psicanálise”, lançada inicialmente em 1961, como resultado do 

seu doutoramento. O arcabouço teórico teve base nos resultados da sua investigação no 

campo da psicologia social e antropologia do conhecimento, sobre como a psicanálise era 

percebida, acreditada e difundida entre os parisienses nos anos 1950.  A concepção das 

representações sociais de Moscovici partiu da teoria da representação coletiva de 

Durkheim (1895), que era entendida como o somatório de crenças, opiniões, valores e 

ideologias que se constituem em objetos elaborados pelas produções mentais sociais. Seu 

conceito estava circunscrito ao domínio da sociologia. 
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Nessa direção, a TRS deu avanço às representações coletivas por reconhecer a 

necessidade de estender a sua abrangência social. Ao declarar que toda representação é 

composta de figuras e de expressões socializadas, estava estendendo a totalidade das 

representações sociais às imagens e linguagens que reunidas realçam e simbolizam atos 

e situações que nos são comuns. Assim, num conceito simples e abrangente, as RS são 

fenômenos nos quais as crenças, os valores, as opiniões e ideologias sobre determinados 

objetos sociais são identificadas e se transformam em reconstruções feitas a partir de 

produções mentais da coletividade, e também: “a representação social é uma modalidade 

de conhecimento particular que tem por função a elaboração de comportamentos e a 

comunicação entre indivíduos.” (Moscovici, 1978,  p. 26). 

 Entre essas produções mentais estão situadas as avaliações e reações relativas a 

determinados pontos, externados como opinião consensual do coletivo que cada um faz 

parte, queira ou não. Esse coro coletivo é a popular opinião pública. Contudo, tais 

proposições, reações e avaliações são estruturadas distintamente, em consonância com as 

características culturais, grupais e de classes, gerando universos de opiniões igualmente 

distintos em que estão inseridos os conhecimentos do senso comum. 

 A TRS de Moscovici (1978) foi corroborada por Jodelet (2001) ao reconhecer que 

tais conhecimentos circulam nas conversas de rua, em ambientes de trabalhos, familiares, 

religiosos... lugares onde as trocas de conhecimentos acontecem e fazem surgir as 

representações sociais. Os conhecimentos do senso comum são, portanto, a base das RS 

e se diferenciam do conhecimento científico por pertencerem a universos consensuais, 

enquanto os conhecimentos científicos compõem o universo reificado. Ressalta-se que os 

conhecimentos do senso comum são tão importantes quanto os científicos por facilitarem 

a incorporação das teorias científicas aos universos consensuais, daí sua importância na 

vida social. 
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Com posição conceitual muito próxima, Vala e Monteiro (2006), expõem que as 

representações sociais resultam da interação interpessoal e dos fenômenos de 

comunicação ocorridos em um grupo. A afirmação tem como base o reconhecimento da 

posição mista das RS por Moscovici (1978), posto estarem situadas na encruzilhada entre 

conceitos sociológicos e psicológicos. As RS buscam, portanto compreender os 

fenômenos que são permeados por esses dois aspectos como os conhecimentos 

socialmente elaborados, as comunicações de massa e as influências sociais. A esse critério 

genérico somam-se outros: o quantitativo, o genético e o funcional. Pelo primeiro, uma 

representação é considerada social quando é partilhada por um grupo; contudo esse 

critério é insuficiente por não considerar como a representação foi produzida. Nesse 

sentido, o critério genético possibilita a compreensão das RS como um produto das 

interações humanas e comunicações ocorridas no grupo; já o funcional ressalta as RS 

como teorias sociais práticas; são saberes práticos que organizam as relações simbólicas 

entre os atores sociais. 

Moscovici (1978) percebeu que nos diferentes grupos categorizados em sua 

pesquisa se apresentavam conceitos, preposições, explicações, avaliações e reações 

diferentes, que refletiam traços sociais e culturais específicos. Contudo, mesmo dentro 

desses diferentes universos de opiniões, ele identificou elementos comuns presentes em 

todos os grupos. Lançou então a assertiva de que “as representações sociais são compostas 

pelas dimensões da atitude, da informação e do campo de representação ou imagem”. 

(p.67). 

No que diz respeito à dimensão atitude está relacionada com a orientação em 

relação ao objeto que é representado; se há predisposição para determinado 

comportamento, há um posicionamento positivo ou negativo em relação a esse objeto 

social. A dimensão informação diz respeito à organização dos conhecimentos que um 
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grupo possui sobre o objeto representado, a partir da quantidade e qualidade de 

informações sobre ele, independentemente da proveniência da fonte. Já a dimensão 

campo de representação ou imagem está referida ao conteúdo concreto e limitado de um 

aspecto determinado do objeto da representação. 

Além disso, a riqueza e complexidade da teoria proposta por Moscovici em 1961, 

mesmo encontrando resistência inicialmente, constituiu-se campo de estudo em 

expansão, pois foi além da antropologia, da sociologia, da linguística, da psicologia, da 

psicossociologia, da cognição social e do construcionismo radical. Mostrou assim sua 

força como teoria multidisciplinar e interdisciplinar que se mantém viva embasando 

pesquisas em diferentes campos do conhecimento, tais como os da área das ciências da 

saúde, estudos da mídia, serviço social, ciências contábeis, a título de exemplificação 

(Simoneaux & Oliveira, 2014). 

Assim, para melhor assimilar a TRS, as três abordagens distintas são apresentadas 

com seus enfoques específicos para atingir a compreensão do pensamento social, como 

resumido e proposto na figura 1, transcrita de Torres (2010). 

 

 

Figura 1. Representação pictográfica das abordagens na TRS. 
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Antes de adentrar mais detalhadamente em cada uma das três abordagens, um 

primeiro paralelo é traçado entre a teoria superficialmente exposta até aqui, e a proposta 

dessa pesquisa: para Moscovici (1978) a informação, seja conceitual, apreendendo as 

ideias que representa, seja passada nos processos de comunicação, está relacionada com 

a organização dos conhecimentos que um grupo possui sobre determinado objeto social. 

No caso dessa investigação, dois objetos sociais foram representados: o trabalho e 

qualidade de vida. As falas e atitudes expressas identificaram posições favoráveis, ou não, 

em relação a esses objetos; apontaram posturas, individuais ou grupais, sobre os assuntos 

e respectivos pontos de vista; isto é, como os indivíduos investigados representaram esses 

objetos, e finalmente o campo de representação onde se deu a visualização de tais atitudes 

e conhecimentos organizados sob a forma de teoria (Fagundes, Zanella & Torres, 2012). 

 Quanto às três abordagens da TRS, são distintas, no entanto complementares. A 

abordagem dimensional, primeira a ser apresentada, foi postulada por Moscovici (1978) 

ao preconizar que as RS se organizam de acordo com três componentes ou dimensões: 

a) a dimensão informação – que considera a quantidade e qualidade de 

conhecimentos sobre o objeto, indiferente a origem dos conhecimentos;  

b) a dimensão atitude -  voltada para orientação global e preparação para a ação, que 

pode ser favorável ou não ao objeto.  

c) a dimensão campo de representação ou imagem – onde ocorre a organização dos 

conhecimentos e atitudes sob a forma de teorias para a consciência.  

Nessa perspectiva, a abordagem dimensional se legitima pela constatação de que 

as RS assumem o papel de reapresentar ou atualizar um ser, uma qualidade, mesmo na 

sua ausência ou inexistência. E mesmo que sejam “individuais ou sociais fazem com que 

o mundo seja o que se pensa que ele é ou deve ser. Mostra-nos que, a todo instante, alguma 
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coisa ausente se lhe adiciona e alguma coisa presente se modifica” (Moscovici, 1978, 

p.59). 

No tocante à abordagem dinâmica foi proposta por Jodelet (2001), após sua 

investigação sobre as representações sociais da loucura. Naquela oportunidade a autora 

passou a considerar os elementos afetivos, mentais e sociais como integrantes da 

cognição, linguagem e comunicação para explicar como as representações sociais 

interferem na vida cotidiana das pessoas. Essa abordagem foi escolhida para apreender e 

compreender as RS dos participantes do presente estudo pelos aspectos que sua 

proponente apresenta. 

Para Jodelet (2001), as RS são construídas na subjetividade do indivíduo para 

ajudá-lo a entender o mundo que o cerca, ajustá-lo, conduzi-lo, situa-lo física e 

intelectualmente nele, identificar e resolver problemas. Essas são algumas entre as 

múltiplas finalidades das RS. Sua importância é dada por se configurar como guias que 

definem e classificam os diferentes aspectos da realidade para se posicionar sobre eles. A 

autora assevera que as RS estão por toda parte: são expressas em palavras, estão presentes 

nos discursos, são veiculadas pela mídia, arraigadas em hábitos e costumes. Ademais, 

corrobora a definição consensual aceita pela comunidade científica que tem as RS como 

“senso comum”, “saber ingênuo e natural”, distinto do conhecimento científico, mas 

igualmente legitimado pela sua importância no social, pelos esclarecimentos que traz 

acerca dos processos cognitivos e as interações sociais.   

Jodelet (2001) também enfatiza a importância das RS no processo de mediação 

dos discursos que são veiculados pelas mensagens e imagens midiáticas, sem distinção 

entre sujeito e objeto. Ao fazer isso, insere o indivíduo num contexto ativo, com a 

realidade traduzida por ele e pelo grupo, reconstituída na sua cognição, incorporada no 

sistema de valores, na história, contexto social e ideológico. A autora reconhece que as 
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RS, enquanto sistemas de interpretação comandam nossa relação com os outros e com o 

mundo; norteiam e organizam condutas e comunicações sociais, interferem na difusão e 

assimilação de conhecimentos, no desenvolvimento individual e grupal, na identidade 

pessoal e social; nas expressões grupais e transformações sociais. São, portanto definidas 

como 

                                      [...] saber do senso comum ou ainda saber ingênuo, natural,                                   

esta forma de conhecimento distingue-se, dentre outros, do                                      

conhecimento científico. Mas [...] é tão legítimo quanto aquele, 

por sua importância na vida social, pelos esclarecimentos que 

traz acerca dos processos cognitivos e as interações sociais (p.5).  

  

 A abordagem estrutural, desenvolvida na escola do Midi (Aix-en-Provence) por 

Abric (1998), apresenta a Teoria do Núcleo Central, posteriormente complementada por 

outros teóricos como Flament (2001). Nela, toda realidade é reapresentada e reapropriada 

pelo indivíduo ou grupo que faz uma nova construção na sua cognição, integrando-a em 

seu sistema de valores, de acordo com sua história de vida e contextos social e ideológico 

em que está inserido. As RS são então definidas como uma visão funcional do mundo, 

que dá sentido às condutas do indivíduo e o faz compreender a realidade a partir das suas 

próprias referências, o que possibilita ao sujeito se adaptar e encontrar seu espaço na 

realidade.  

 A esse respeito, o autor partiu do pressuposto de Moscovici (2003) de que não há 

separação para o indivíduo ou o grupo, entre o seu universo interno e o externo; não há 

distinção entre sujeito e objeto na realidade objetivada. Para ele objetivação “é descobrir 

a qualidade icônica de uma ideia; é reproduzir um conceito em uma imagem” (p. 71). 
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De acordo com Abric (1998), as RS desempenham quatro funções: compreender 

e explicar a realidade (saber prático); definir a identidade do grupo (identificação); guiar 

comportamentos e práticas (orientação); explicar e justificar as condutas (justificação). O 

autor também formulou a hipótese do “Núcleo Central”, um sistema sociocognitivo que 

condensa em torno de si um conjunto de elementos (informações, crenças, opiniões, 

atitudes, valores) para dar significado a uma representação social.  

O núcleo central da RS é constituído por elementos normativos (as ideologias que 

conduzem seus sistemas de valores, e os padrões sociais) e funcionais (condutas sociais 

e características descritivas). Ainda apresenta três funções, quais sejam: a generadora, 

que cria ou transforma os significados dos demais elementos constitutivos, bem como 

atribui sentido e valor; a organizadora que define a natureza dos elos e mantém os 

elementos da representação unidos, e a função estabilizadora que confere unidade e 

estabilidade à representação. Nesse caso, o núcleo central reúne no seu entorno os 

elementos periféricos. Eles representam os conteúdos mais concretos, vivos e acessíveis 

das RS e possuem três importantes funções: de concretização, de regulação e de defesa 

(Abric, 2003; Campos & Rouquette, 2003).  

É pela função de concretização que os elementos periféricos são fruto do processo 

de ancoragem da representação na realidade, sendo ancoragem o processo de referência 

a experiências e esquemas de pensamentos estabelecidos anteriormente, que possibilitam 

a formulação da RS concretamente, sua compreensão e transmissão; a função de 

regulação, que permite a integração de novas informações ou transformações do meio 

ambiente, inclusive elementos conflituosos, aos quais são atribuídos menor valor. É pela 

regulação que os novos elementos são reinterpretados ou considerados exceções; 

conferem assim o caráter de mobilidade e evolução das RS. A última, de defesa é onde 

acontecem as transformações de uma representação a partir das ponderações, releituras, 
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deformações funcionais e a completa integração de elementos contraditórios (Abric, 

1998).  

Metaforicamente, o sistema periférico foi considerado por Flament (2001) como 

um escudo, um para-choque do núcleo central. Diferente posição tem Abric (1998) ao 

considerá-los apenas esquemas disfarçados do núcleo central. O autor acrescenta três 

características que enfatizam a importância dos esquemas periféricos: são prescritores de 

comportamentos e tomadas de posição do sujeito, possibilitam uma modulação 

personalizadas das representações e das condutas a elas vinculadas e protegem o núcleo 

central.  

Quanto à abordagem estrutural preconiza a existência, no núcleo central das 

representações, de elementos ativados e desativados que estão em ação ou não, de acordo 

com a situação. São nos elementos desativados, também chamados de zona muda das RS, 

que se encontram as RS pouco acessíveis devido às pressões e desejabilidade social. 

Nesse caso, são as RS que estão na consciência, mas o indivíduo prefere não verbaliza-la 

publicamente (Abric, 2003). 

Ao investigar as RS presentes no saber compartilhado por um grupo ou sociedade, 

deve-se considerar que tais representações são construídas pelos integrantes que se 

encontram inseridos no mundo, sendo eles os atores desse processo de construção. As RS 

resultam, portanto de processos cognitivos, afetivos ou referentes a ações e, dentro dos  

estudos em psicologia social estão envolvidas em quatro níveis de análises:  intra 

individual, interindividual e situacional, intergrupal e societal, nesta última incluindo-se as 

crenças e normas sociais e subjetivas (Abric, 2003, Álvaro & Garrido, 2006, Jodelet, 2009, 

Torres, Camargo, Blousfield & Silva, 2015). 

As crenças normativas estão relacionadas com o que se acredita que os membros  
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de um grupo de pertença pensam sobre determinado objeto avaliado. São também 

mecanismos de acesso aos elementos menos visíveis que se situam na zona muda das RS 

(Abric, 2003). Já as normas subjetivas são percebidas pelo nível “de pressão social que a 

pessoa sente para ter ou não um determinado comportamento” (Álvaro & Garrido, 2006, p. 

268).  

As normas subjetivas resultam de dois fatores: 1) o somatório de crenças a respeito 

dos indivíduos próximos, que são referências para a pessoa acreditar no que se espera dela, 

e 2) a motivação que essa pessoa tem para corresponder às crenças e expectativas que os 

outros possuem sobre ela. Por pessoas próximas, considera-se os familiares, amigos, 

colegas dos diferentes ambientes pelos quais os indivíduos transitam. Assim, esse 

enunciado insere-se na teoria da ação racional que elege a intenção como o fator de maior 

importância para a previsão de determinados comportamentos. Por sua vez, os 

comportamentos serão ou não realizados dependendo da avaliação sobre eles e da pressão 

exercida pelas pessoas em volta (Álvaro & Garrido, 2006). 

 

2.5.1 Apropriação de conceitos para a investigação 

Para Moscovici (1978) os elementos da RS são apreendidos de forma ativa e 

passiva, sendo nesta última, refletidos na consciência social ou individual. Em sua forma 

ativa, a RS traduz e dá contorno ao novo, que é oriundo do exterior e chega ao indivíduo, 

por meio dos relacionamentos interpessoais e/ou intergrupais a respeito de objetos, 

situações, ações que são abordadas nas interações sociais. Nesse movimento espelha os 

dados (objetos, ideias, conceitos...) exteriores transformando-os, pelos processos 

subjetivos da ancoragem e objetivação, em símbolos acrescidos de valores individuais, 

em novas noções ou regras que serão incorporadas a partir de então.  
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 Apesar disso as RS não são apenas um reflexo da realidade sobre os indivíduos e 

sim uma reorganização significativa na qual se estruturam o pensar, o decidir, o agir. 

Somam-se ao contexto social e ideológico, o espaço que o indivíduo ocupa no grupo, sua 

história de vida, fatores determinantes sociais, sistemas de crenças e valores que se 

constituem em componentes que influenciam essa organização significante chamada RS 

(Jodelet, 2001, Koelzer, 2014, Moscovici, 1978, Sá, 1996).   

  Mesmo transcorridos mais de meio século das teorias iniciais de Moscovici 

(1961), a TRS continua atual. O interesse renovado que vem despertando as RS decorre 

da perpetuação da atenção direcionada aos fenômenos coletivos, especificamente às 

normas e regras que influenciam e conduzem o pensamento da sociedade. É partindo 

dessa constatação que a abordagem dinâmica proposta por Jodelet (2001) está em 

consonância com Moscovici, quando o autor identificou que uma das características da 

RS é reunir e divulgar conceitos, vocabulários, experiências e condutas de origens 

diversificadas. Assim procedendo, há redução da variabilidade dos sistemas intelectuais 

e práticos e dos aspectos desconexos do real, pois a novidade passa a ser rotina e o 

diferente passa a ser frequente. As ideias estranhas são categorizadas e classificadas junto 

a imagens comuns na ancoragem; e o novo, ou não-familiar, passa a ser familiar com a 

objetivação (Moscovici, 2004).     

  A abertura a uma nova realidade – ou a reapresentação de uma anterior -, está 

invariavelmente condicionada a fatores contingenciais (natureza, limites, finalidade e 

circunstâncias da situação) e globais (contexto e determinantes sociais e ideológicos; 

história, valores e lugar ocupado pelo indivíduo no grupo). Tais fatores fazem com que a 

representação não seja um simples reflexo da realidade, mas sim uma organização 

significante. Desse modo, a representação atua como “um sistema de interpretação da 
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realidade” conduzindo as relações interindividuais com o meio físico e social, 

determinando comportamento e práticas, guiando e orientando ações (Abric, 1998, p. 28).  

Nesse sentido ao mergulhar no universo “biblioteca”, entender as interações 

ocorridas entre os indivíduos em diversas esferas, tais como as relações de poder, em que 

normas e padrões predefinidos se transformam em fatores influentes na identificação 

pessoal e profissional; registrar as representações que são abrigadas no acervo individual 

de cada servidor, ou no acervo coletivo das equipes; compreender e descrever esses 

universos de pertença, únicos e ao mesmo tempo coletivos, identificá-los, categorizá-los, 

para que, num esforço último, seja possível buscar as associações que favoreçam as 

elucidações sobre as dificuldades, conflitos e questões sociais do cotidiano, o que se 

configurou como a razão precípua da investigação empreendida. E foi o espaço físico e 

subjetivo onde ocorreram essas interações que se transformou em cenário e palco para 

que as RS do trabalho e da qualidade de vida fossem reveladas. Lançou-se mão, portanto 

da psicologia social para essa investigação, em atenção à recomendação de Moscovici 

(2004), de que a principal tarefa da psicologia social é o estudo das RS.  

 

2.6 Representações sociais do trabalho e da qualidade de vida: modelos e comparações 

As pesquisas sobre RS do trabalho associadas à qualidade de vida não se 

mostraram facilmente acessíveis. As primeiras buscas no Portal de Periódicos CAPES, 

com os descritores “representação social” e “trabalho” apresentaram resultados parciais, 

ora voltados para o tema RS do trabalho para determinadas classes profissionais, ora os 

resultados estavam vinculados à qualidade de vida, mas não necessariamente pesquisados 

juntos às RS. Mesmo quando assim ocorriam, estavam relacionados prioritariamente com 

assuntos da saúde. Portanto, entre o reduzido número localizado nas diversas fontes 

pesquisadas, tais como a APA, PubMed, Scielo, algumas bases do Portal de Periódicos 
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CAPES como a Scopus, Web of Science e repositórios acadêmicos no Brasil e no exterior 

como a Networked Digital Library of Theses and Dissertations, priorizaram-se aqueles 

que apresentaram alguns elementos em comum com esse estudo.  

 Nos artigos recuperados percebeu-se um significativo número de estudos 

publicados entre os anos de 2004 e 2015, desenvolvidos com métodos qualitativos, 

ocorrendo também métodos mistos e quantitativos em menor número. A evocação livre 

de palavras foi largamente utilizada, somando-se à aplicação de questionários 

semiestruturados e abertos, bem como entrevistas. Os temas investigados variavam entre 

as RS do trabalho para diversas categorias de profissionais (psicólogos, enfermeiros, 

bibliotecários, agentes de saúde, professores, administradores) e outros temas 

relacionados diretamente com o trabalho, como aposentadoria, jovens trabalhadores e 

desempregados. Observou-se que a análise dos dados qualitativos dessas pesquisa deu-se 

através dos softwares Evoc, e Alceste, e ainda SPSS e o Statistica para os dados 

quantitativos com elevado número de indivíduos. Já investigações sobre satisfação no 

trabalho para bibliotecários na Malásia, Africa do Sul, Brasil e Estados Unidos foram 

utilizadas como parâmetros comparativos por se aproximarem do escopo da presente 

pesquisa.  

 

2.7 Diálogos e expectativas 

Por que identificar, compreender, apreender e buscar as associações entre as 

representações sociais do trabalho e da qualidade de vida? Se esta pergunta tivesse sido 

lançada a Moscovici, provavelmente ele recorreria ao seu primeiro trabalho sobre RS, e 

responderia: para “resolver problemas, dar forma às relações sociais, oferecer um 

instrumento de orientação dos comportamentos... são razões poderosas para edificar uma 

representação social” (1961, p. 309). 
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Assim, ao buscar-se identificar, compreender e apreender as RS dos indivíduos 

estudados, também busca-se entender como essas representações permeiam e conduzem 

as relações e interações ocorridas no contexto organizacional. É fato que as RS são 

fenômenos relacionados aos processos constituintes de diferenciações sociais. Na 

concepção de Moscovici (1978), são formas de criação coletiva da sociedade moderna. 

Por ser elaboradas pelas trocas que favorecem a sua formação, as RS podem ser 

negociadas e acatadas previamente, estabelecidas por consenso momentâneo, ou 

rejeitadas, algumas vezes sem a análise crítica necessária ao confronto com o novo. 

É imprescindível lembrar que as RS não são estáticas, inertes, mas acompanham a 

sociedade em suas transformações. E a sociedade é constituída pelas interações ocorridas 

em diversos níveis; inicialmente entre o indivíduo e seu mundo interior, ou subjetividade. 

O resultado desse embate é lançado para o mundo exterior com base nas interações e trocas 

com o outro ou com o grupo (Guareschi & Roso, 2014).  

Essas trocas ou interações ocorrem no espaço “Entre” (Jodelet, 2009, Jovchelovitch, 

2004) assim denominado por situar-se na zona intermediária de interação entre o indivíduo 

e a sociedade. Considerada zona nebulosa ou espaço hibrido, é nele onde se instalam as 

objetivações que, algumas vezes são tidas como realidades fechadas, impermeáveis. 

Entretanto, ao ser estudadas, escavadas, surgem como redes de relações complexas, 

mutantes, “cuja natureza necessita ser investigada, descrita e se possível explicada. É nesta 

zona mais subterrânea de mediações, profundamente relacionada, contudo, com a 

superfície que ao mesmo tempo ela cobre e revela, que reside o psicossocial” 

(Jovchelovitch, 2004, p. 21).   

É esse o espaço considerado privilegiado pela psicologia social por favorecer 

mudanças. As trocas ocorridas nesses espaços resultam no compartilhamento de 

informações que constroem novos saberes; são ainda o somatório de pontos de vista 
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distintos na interpretação de temas comuns ao grupo e à vida dos seus integrantes. É a partir 

dessas interações que surge a possibilidade, através do diálogo, de significações para o novo 

que são inseridas pela ancoragem e objetivação; ou ressignificações para representações já 

existentes (Guareschi & Roso, 2014). 

 Para Jodelet (2009), é no espaço “Entre” que são favorecidas as intervenções 

terapêuticas para indivíduos ou grupos.  Elas podem ser induzidas, tanto por mecanismos 

de influência, como por processos de negociações para significações ou ressignificações 

com base nas experiências dos integrantes. As intervenções são conduzidas pelos processos 

de interação e podem transformar as representações sobre determinados objetos ou 

fenômenos. A esse respeito, Guareschi & Roso (2014) reforçam a possibilidade de 

mudanças ao complementar que é indispensável que os indivíduos dialoguem, expressem 

suas ideias, compartilhem vivências e opiniões para que a intervenção possa trazer 

contribuições positivas. São essas ações que se espera ocorrerem a partir da devolutiva e 

respectivos desdobramentos propostos.  
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3. Objetivos 

 

3.1 Geral: 

Compreender as possíveis associações entre os fenômenos que compõem as 

representações sociais do trabalho e da qualidade de vida para os servidores que atuam 

nas bibliotecas do SISBI da UFRN. 

3.2 Específicos:  

 Identificar atitudes, comportamentos e crenças sobre o trabalho e qualidade de vida 

para os entrevistados; 

 Avaliar a percepção subjetiva sobre qualidade de vida para os servidores 

entrevistados; 

 Identificar as representações sociais sobre trabalho e qualidade de vida de acordo 

com as características dos servidores de bibliotecas universitárias; 

 Descrever conteúdo e dinâmica das representações sociais do trabalho e qualidade 

de vida para servidores das bibliotecas universitárias públicas; 
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4. Método 

 

4.1 Caracterização da pesquisa  

 Estudo de abordagem mista concomitante, predominância qualitativa, 

delineamento exploratório e descritivo, corte transversal, do tipo compreensivo e de 

levantamento de dados.  

 A utilização dos métodos mistos, de acordo com Gray (2014) tem reconhecimento 

científico por apresentar resultados em que as técnicas de um método convergem e 

corroboram o outro, fortalecendo a validade das conclusões, fato comprovado no presente 

estudo. A combinação dos métodos, na análise, reforçou as evidências dos dados 

qualitativos; os diferentes métodos permaneceram autônomos, operando lado a lado. O 

processo de triangulação concentrou a coleta de dados numa só oportunidade em que os 

participantes preencheram o questionário e foram entrevistados. 

  

4.2 Participantes  

 Integraram o estudo, servidores de três categorias do serviço público federal: 

técnico-administrativos (bibliotecários, educadores, historiadores e outros profissionais), 

assistentes e auxiliares administrativos lotados em bibliotecas acadêmicas de diferentes 

unidades que compõem o Sistema Integrado de Bibliotecas (SISBI) localizadas em Natal 

e outros municípios do Rio Grande do Norte. Outras profissões, como restaurador e 

técnico em informática, foram incluídas na categoria de assistente administrativo pela 

proximidade salarial. Os critérios de inclusão foram: 

 estar trabalhando regularmente no período da investigação; 

 ser lotado(a) nas bibliotecas do SISBI há mais de um ano; 

Os critérios de exclusão foram: 
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 trabalhadores terceirizados, estagiários, bolsistas e/ou voluntários, que trabalham 

nas bibliotecas participantes da pesquisa. 

 servidores que estavam atuando há menos de um ano. 

No início da pesquisa 164 servidores apresentavam as características descritas nos 

critérios de inclusão. No entanto, como esta pesquisa tem predominância de dados 

qualitativos, estimou-se inicialmente a participação de 20 (vinte) pessoas (Ghiglione & 

Matalon, 1993). Este quantitativo foi ampliado para 30 até ter sido atingido o critério de 

saturação (percepção da pesquisadora de que as respostas se repetiam). Considerando tal 

fato foi possível, não abrir mão dos dados quantitativos e realizar um estudo com mais 

aprofundamento, de forma que foi possível identificar e caracterizar o conteúdo e as 

relações entre os fenômenos estudados. 

  

4.3 Local da pesquisa  

A coleta de dados aconteceu no interior das bibliotecas do SISBI e foi realizada, 

com agendamento prévio, de acordo com data e horário disponível para cada participante. 

Aconteceu em sala especialmente reservada para tal finalidade, com completa 

privacidade. Quanto aos instrumentos, foram aplicados individualmente, após explanação 

sobre eles. Imediatamente antes, procurou-se estabelecer um bom rapport, com conversa 

amena sobre assuntos triviais e um pequeno treinamento sobre a técnica de evocação 

livre. 

 

4.4 Aspectos éticos  

Os procedimentos éticos pressupostos na pesquisa com seres humanos foram 

considerados e respeitados neste estudo. O projeto foi inscrito na Plataforma Brasil e 
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aprovado pelo Comitê de Ética da UFRN com Parecer Consubstanciado número 751.548 

(Anexo 1).  Iniciaram-se as entrevistas após a aprovação do projeto. Todos os 

participantes foram antecipadamente esclarecidos sobre os objetivos e demais itens da 

pesquisa e posteriormente convidados a assinar o “Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido” (TCLE) e o “Termo de Autorização de Gravação de Voz” (Anexos 4 e 5), 

consentindo a utilização das suas respostas para fins da pesquisa. Todos participaram 

voluntariamente, tendo a garantia do sigilo resguardado (Anexo 3). 

 

4.5 Pré-testes, técnicas e instrumentos 

4.5.1 Pré-testes  

Foram realizados cinco pré-testes com voluntários que apresentaram 

características semelhantes aos participantes da pesquisa. Na oportunidade explicou-se 

em que consistia a técnica de evocação livre de palavras, utilizando-se como exemplo o 

tema “Aids”. Em seguida iniciaram-se as gravações com as respostas para as perguntas 

disparadoras “Para você, o que representa trabalho?” e “Para você, o que representa 

qualidade de vida?”. Os pré-testes mostraram que a ordem dos temas precisava ser 

invertida, pois ao começar as perguntas com o tema “trabalho”, sempre havia um 

entendimento (contaminação) pelo entrevistado que a qualidade de vida (QV) 

mencionada era QV no trabalho (QVT). O fato do acesso às informações ter ocorrido no 

interior das bibliotecas contribuiu para que esse entendimento equivocado ocorresse.  

Incluiu-se, portanto breve orientação aos participantes sobre a abordagem da pesquisa ser 

para QV e não QVT. Mesmo cientes, alguns servidores, preferiram enfatizar aspectos do 

ambiente do trabalho que interferiam em sua QV, como pode ser visto nos fragmentos 

das entrevistas inseridos nos resultados e discussão.  
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Percebeu-se também que a última pergunta “Qual a contribuição do seu trabalho 

para a sua QV” poderia ser em formato de escala Likert, da mesma forma que o 

WHOQOL-Bref, e ser solicitada logo após a aplicação deste, facilitando a resposta do 

participante. Decidiu-se ainda que a coleta dos dados sociodemográficos e laborais seria 

realizada após as evocações e gravações, uma vez que se tratava de respostas menos 

sensibilizadoras e mais automáticas. Assim iniciar a aplicação dos instrumentos pela 

etapa mais lenta e concluir com a mais ágil mostrou-se mais coerente e agradável aos 

entrevistados. 

 

4.5.2 Técnicas  

A coleta dos dados iniciou-se com a técnica de evocação livre de palavras, seguida 

de gravação das respostas que se transformaram em depoimentos nas entrevistas; 

respostas de múltiplas escolhas e aplicação do WHOQOL-Bref. A técnica de evocação 

livre de palavras é utilizada na coleta de dados das pesquisas científicas sobre RS por 

reconhecidamente induzir a apreensão das imagens (projeções mentais) de maneira 

espontânea e descontraída. Essa técnica possibilita explicitar os conteúdos latentes ou 

implícitos que podem ficar disfarçados nas produções discursivas, bem como por ser uma 

forma rápida e objetiva de obtenção do conteúdo semântico preexistente (Oliveira, 

Marques, Gomes & Teixeira, 2005).  

Em relação ao roteiro de entrevista (Apêndice A) foi composto por: (a) evocação 

livre de palavras, (b) questões monotemáticas sobre Qualidade de Vida e Trabalho, (c) 

questões escalares envolvendo crenças normativas, (d) questões escalares sobre aspectos 

laborais, (e) WHOQOL-Bref e (f) questões de caracterização do participante. 

No primeiro momento, dedicado à evocação livre de palavras, solicitou-se que o 

participante falasse cinco palavras que lhe viessem à mente, primeiro sobre ‘trabalho’ e 
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depois sobre “qualidade de vida”. Nessa fase, as respostas foram anotadas pelo 

pesquisador para que o entrevistado ficasse mais à vontade para falar. Na sequência, o 

participante elegeu em primeiro e segundo lugar as duas palavras mais importantes em 

nível de representatividade.  

No momento seguinte os participantes foram questionados sobre sua compreensão 

dos temas qualidade de vida e trabalho, respectivamente. Este último tema foi explorado 

com mais profundidade com perguntas complementares sobre os aspectos positivos e 

negativos; as principais dificuldades; as atividades profissionais desenvolvidas e se há 

identificação com elas.  

As entrevistas gravadas foram transcritas e preparadas separadamente para análise 

textual com auxílio do software Iramuteq. Assim obteve-se conteúdo textual para 5 (cinco) 

corpus, a saber: o primeiro para as respostas da pergunta “O que representa trabalho?”; o 

segundo: “O que representa qualidade de vida?”; o terceiro “Quais os aspectos positivos do 

trabalho” e “Quais os aspectos negativos do trabalho?”. Essas duas perguntas, apesar de ser 

coletadas em separado para facilitar a distinção entre ambas, foram reunidas no momento 

da composição do corpus. O quarto corpus foi composto pelas respostas à pergunta “Quais 

as principais dificuldades do seu trabalho?” O último corpus foi gerado a partir das 

perguntas: “Quais as atividades desenvolvidas?” e “Você se identifica com elas?” 

apresentou retenção de conteúdo abaixo do indicado pelo programa, daí ser considerada 

apenas a análise de similitude.  

A esse respeito, Vergès (2005) assevera que as RS são usadas com recorrência nas 

investigações sociais por possibilitarem acessar “o domínio simbólico e a análise da 

interpretação que os actores (sic) dão à sua prática” (p. 201). Nesse sentido projetou-se 

um questionário que possibilitasse a coleta para análise exaustiva pelo cruzamento dos 

dados quantitativos e qualitativos. Ademais, buscou-se identificar influências de algumas 
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características, tais como sexo, idade, profissão, dos participantes sobre determinados 

aspectos da QV, que foram analisados com base em cálculos de estatística descritiva e 

testes de Mann-Whitney, com nível de significância de 5%, utilizados por se tratar de 

amostras não paramétricas, conforme se encontram detalhados nos resultados e 

discussões. Todos os testes, presentes no trabalho, foram construídos sobre a égide da 

estatística não paramétrica. O software utilizado nas análises foi o Statistica 7.0 (Bussab 

& Morettin 2002). 

Na etapa seguinte registrou-se a percepção do entrevistado sobre o nível de 

importância do seu trabalho atribuído por pessoas próximas (crenças normativas). Em 

escala likert de cinco pontos, que variaram de não importante até muito importante, as 

questões marcaram a variação das percepções em relação ao cônjuge/companheiro(a), 

familiares de primeiro e segundo graus, amigos, colegas de trabalho, chefia e clientes. 

Ao final da entrevista, aplicaram-se questionários relativos aos dados 

sociodemográficos (sexo, idade, estado civil, nível de escolaridade, religião); ainda 

informações laborais como: tempo e forma de admissão; biblioteca na qual trabalha; carga 

horária; turno; função/cargo; faixa salarial estimada em salários mínimos; participação 

em movimentos sindicais/associações/fóruns/grupos de trabalho/comissões, dos 

participantes. As respostas gravadas foram transcritas, preparadas e analisadas por 

ferramentas automatizadas. 

 

 4.5.3 Instrumentos 

O WHOQOL-Bref  - desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde, Grupo 

Qualidade de Vida - foi escolhido entre outros instrumentos específicos para a 

mensuração da QV, tais como: o Medical Outcomes Study Questionaire 36-item Short 

Form Health Survey (MOS SF-36) específico para relação QV e saúde, e o Índice de 
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Desenvolvimento Humano (IDH), por diversos motivos, a saber: a) por se tratar de um 

instrumento validado e amplamente utilizado em nível nacional e internacional (20 

centros internacionais, em 18 países, participaram da validação); b) pela mensuração 

contemplar aspectos apreendidos a partir da percepção subjetiva dos respondentes; c) pela 

rapidez e praticidade da aplicação (Fleck, 2000).  

Além disso, o WHOQOL-Bref é um instrumento abrangente por atingir 

importantes aspectos que impactam na qualidade de vida, não só físicos e psicológicos, 

mas também ambientais e sociais. De caráter psicométrico e conceitual, ele é composto 

por 26 questões, sendo as duas primeiras consideradas como medição global e geral sobre 

a própria percepção da QV e da saúde. As demais representam cada uma das 24 facetas 

que integram o instrumento genérico que o antecedeu, o WHOQOL-100 e do qual foram 

originadas. As questões estão inseridas em quatro domínios: físico, psicológico, relações 

sociais e meio ambiente.  

Os itens são pontuados em uma escala tipo Likert, com escores de 1 a 5, e depois 

calculados separadamente com escores específicos para cada domínio, de acordo com 

fórmula especificada no WHOQOL-User Manual (1998), assim transcrita: 

 

Quadro 2. Sintaxe dos escores dos domínios do WHOQOL-Bref 

  Físico 
   v53=((v27+v29+v35+v40+v41+v42+v43)/7)*4 

  Psicológico    v54=((v30+v31+v32+v36+v44+v52)/6)*4 

  Social    v55=((v45+v46+v47)/3)*4 

  Ambiental    v56=((v33+v34+v37+v38+v39+v48+v49+v50)/8)*4 

 Fonte: WHOQOL-User Manual (1988)  

As pontuações são escaladas em direção positiva linear entre 0 e 100, sendo 100 

a situação mais favorável de QV (WHOQOL-100). Nesse caso, três questões (Q) pedem 

inversão de pontuação por se mostrarem incoerentes: as questões Q3, Q4 e Q26 

(especificadas no Anexo 7) relativas à percepção de limitações; à necessidade de 
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medicamentos e tratamentos médicos; e frequência de sentimentos negativos. A 

pontuação média dos itens de cada domínio indica a pontuação do respectivo domínio. 

Quanto aos escores médios de cada faceta do WHOQOL-Bref são multiplicados por 4 

para possibilitar a comparação com os escores utilizados no WHOQOL-100. Em síntese 

os domínios abordam respectivamente: 

 

Quadro 3. Domínios e facetas do WHOQOL-Bref  

 

Domínio 1 

Físico 

Dor e desconforto; energia e fadiga; sono e repouso; 

mobilidade; atividades da vida cotidiana; dependência de 

medicamentos, tratamentos; capacidade laboral. 

 

Domínio 2 

Psicológico 

 

Sentimentos positivos; pensar, aprender, memória e 

concentração; autoestima; imagem corporal e aparência; 

sentimentos negativos; espiritualidade, religião, crenças 

pessoais. 

Domínio 3 

Relações 

sociais 

 

Relações pessoais; suporte (apoio) social; atividade sexual 

 

Domínio 4 

Meio 

ambiente 

Segurança física e proteção; ambiente no lar; recursos 

financeiros; atenção à saúde e cuidados sociais: qualidade e 

disponibilidade; habilidade e oportunidade de acesso à 

informações; oportunidade e participação em atividade de 

lazer; ambiente físico: poluição, ruído, trânsito, clima e 

transporte. 

        Fonte: (Fleck et al., 2000) 

 

4.5.4 Tratamento e análise dos dados  

 No presente estudo as evocações livres apresentaram uma função mais voltada ao 

método do que ao levantamento de dados. Isto porque serviram como etapa inicial de 

aproximação do participante junto à temática, atuando como estímulo e índice que 

remeteu às palavras, usadas como palavras-chave para o aprofundamento nos 

depoimentos. A esse respeito, Nascimento-Schulze e Camargo (2000) afirmam que a 

análise textual é uma modalidade específica de tratamento e análise de dados verbais 
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transcritos que possibilitam, na análise relacional, comparar produções textuais relativas 

às variáveis previamente escolhidas, que melhor respondam às hipóteses do pesquisador. 

 Nesse sentido, dentre as múltiplas variáveis inicialmente pensadas, foram 

escolhidas as quatro sociodemográficas que se mostraram de maior importância como: 

idade, estado civil, escolaridade e religião. O mesmo quantitativo foi aplicado às variáveis 

laborais, sendo o cargo, tempo de serviço, carga horária e salário as variáveis priorizadas. 

As outras categorias foram excluídas, não por serem menos importantes, mas pela 

necessidade de reduzir as variáveis para promover uma análise textual mais confiável. 

 A estratégia de análise textual gerou classes, agrupamento de dados linguísticos 

que revelam as opiniões e traduzem conhecimentos de senso comum compartilhados pelos 

grupos. São, portanto, os objetos, conceitos, crenças, teorias, valores que justificam ou 

explicam comportamentos, sendo assim fragmentos das representações sociais (Veloz, 

Nascimento-Schulze & Camargo, 1999). 

Realizou-se a análise dos conteúdos advindos das entrevistas com auxílio do 

software Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de 

Questionnaires (IRAMUTEQ). Desenvolvido por Pierre Ratinaud (2009), o Iramuteq é 

um programa que utiliza o ambiente estatístico do software R e a linguagem python 

(www.python.org). A versão utilizada foi a 0.7 alpha 1 que ofereceu análises tais como: 

estatísticas textuais clássicas, pesquisa de especificidade de grupos, classificação 

hierárquica descendente, análise de similitude e nuvem de palavras.  

O programa, desenvolvido originalmente em francês, além de ser gratuito, alia 

rigor estatístico e multiplicidade de emprego em diferentes pesquisas. São fatores que 

favorecem a boa receptividade nas pesquisas de RS desenvolvidas no Brasil. As primeiras 

experiências com o Iramuteq aconteceram em 2011, no Laboratório de Psicologia Social 

da Comunicação e Cognição da Universidade Federal de Santa Catarina 
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(LACCOS/UFSC).  Percebeu-se, então, que ele é apropriado para tratar dados oriundos 

da linguagem que se mostram fundamentais em investigações acerca de crenças, opiniões, 

pensamentos; conteúdo simbólico relativo aos fenômenos que caracterizam as RS 

(Camargo & Justo, 2013).  

No referido programa, os dados são trabalhados a partir do processo de 

classificação hierárquica descendente, em que se considera a coocorrência das palavras e 

respectiva relação com as variáveis de caracterização dos participantes. As etapas de 

tratamento podem ser resumidas como: 1ª) criação do dicionário de formas reduzidas 

(lematização), após leitura do texto; 2ª) emprego do método de classificação hierárquica 

descendente (CHD) com respectivo cálculo das matrizes de dados e classificação dos 

segmentos de textos (STs); 3ª) representação das classes, suas relações, oposições, 

subordinações, através de ilustrações como dendograma gerado a partir da CHD, o gráfico 

de similitude e a nuvem de palavras; 4ª) apresentação de cálculos complementares com 

base nas classes dos STs escolhidos. As análises geradas pelo Iramuteq possibilitaram 

categorizar o conteúdo das falas dos participantes, compreender dissensos e consensos, 

hegemonia e contradições no material textual proveniente dos participantes.  

Em busca das associações utilizou-se um pacote estatístico que possibilitou a 

análise e apuração dos dados coletados pelos questionários. Optou-se pelo Statistica (Data 

Analysis Software System), versão 7 StatSoft, Inc. (2004). O Statistica é considerado por 

profissionais da área tão diversificado quanto o SPSS, porém mais simples e prático de se 

trabalhar. Além disso, a base matemática é uma só em ambos os sistemas, ou seja, não há 

diferença nos resultados encontrados (www.statsoft.com). 

  

http://www.statsoft.com/
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5. Resultados 

 

5.1 Caracterização dos participantes 

5.1.1 Informações sociodemográficas 

Os 30 participantes se dividiram equitativamente no que diz respeito ao sexo, mas 

o perfil da maioria se caracterizou por adultos de meia idade (30-49 anos), católicos e com 

escolaridade superior, divididos entre casados e solteiros. Os dados sociodemográficos dos 

participantes foram categorizados e são apresentados no quadro 4. 

Quadro 4. Características sociodemográficas dos participantes. 

   Categorias   Frequências 

  Sexo 

  Masculino 

  Feminino 

 

  15 

  15 

  Idade 

  20 a 29 anos e 11 meses 

  30 a 49 anos e 11 meses 

  50 anos ou mais 

 

  03 

  20 

  07 

  Situação conjugal 

  Casado(a) 

  Solteiro(a) 

  Divorciado(a)  

 

  12 

  13 

  05 

  Escolaridade 

  Ensino médio completo 

  Ensino superior completo 

  Pós-graduação (lato e stricto sensu) 

 

  03 

  10 

  17 

  Religião 

  Católicos 

  Espíritas 

  Evangélicos 

  Sem religião 

  Outras religiões 

 

  14 

  03 

  05 

  02 

  06 
Fonte: Autoria própria 

 

Entre os participantes não houve ocorrência de pessoas em situações conjugais 

distintas das apresentadas na tabela 4. Quanto à escolaridade, a categoria pós-graduação 

inclui todos os níveis, desde a especialização, e não difere os que já concluíram daqueles 
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que estão cursando. A categoria “Outras religiões” corresponde ao protestantismo, 

judaísmo, espiritualismo e o posicionamento por parte do participante de seguir mais de 

uma religião.  

A idade dos servidores variou de 26 anos e 2 meses a 62 anos e 15 dias, com uma 

média geral de 40 anos e 5 meses (DP=10,5). Sendo que entre as mulheres a média de idade 

foi de 43,19 (DP=9,79) e entre os homens 37,84 (DP=11,34). A distribuição dos 

participantes não apresentou, em relação à idade, diferença significativa ao nível de 5% 

entre os sexos (U=74,5; p=0,116). 

   Tabela 1 - Estatísticas descritivas da idade de acordo com o sexo.   

Sexo n mínimo máximo mediana 1º quartil 3º quartil 

   Masculino 15 26,02 58,03 33,01 30,01 49,01 

   Feminino 15 31,10 62,01 41,11 35,01 51,08 

Fonte:Autora             

 
      

Observa-se, entre a população feminina, maior média de idade e menor desvio padrão 

que nos participantes masculinos. As mulheres entrevistadas (15) são em maior número 

casadas (7). Entre os homens (15), prevalecem os solteiros (7) e divorciados (3). Os homens 

são maioria com maior nível de escolaridade (9 homens e 8 mulheres). Homens e mulheres 

foram numericamente equivalentes quanto à religiosidade ao se declararem católicos (6), 

ou sem religião (2). 

  

5.1.2 Informações laborais  

No período de coleta de informações junto aos participantes da pesquisa 

(setembro a novembro de 2014), 164 servidores atuavam nas bibliotecas acadêmicas da 

Instituição de Ensino Superior que foi lócus da investigação.   No presente estudo 30 

pessoas foram entrevistadas, das quais 21 estavam lotadas na Biblioteca Central, a maior 

do Sistema de Bibliotecas, situada na capital, e nove em outras bibliotecas setoriais, sendo 
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uma em campi do interior. As informações laborais dos participantes são descritas no 

Quadro 5. 

Quadro 5. Características laborais dos participantes 

Categorias    Frequência 

  Tempo de admissão 

  1 a 2 anos e 11 meses 

  3 a 6 anos e 11 meses 

  7 anos ou mais 

 

  01 

  15 

  14 

  Carga horária 

  30 horas/ semana 

  40 horas/ semana 

 

  18 

  12 

  Cargo 

  Bibliotecário documentalista 

  Assistente em administração 

  Auxiliar em administração   

 

  18 

  08 

  04   

  Faixa salarial¹ 

  1 a 5 salários mínimos 

  Mais que 5 salários mínimos 

 

  09 

  21 

Fonte: Autoria própria 

¹ O salário mínimo vigente no período da pesquisa era de R$ 724,00 reais. 
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Gráfico 1. Estatísticas descritivas dos entrevistados conforme carga horária. 

 

As mulheres investigadas são predominantemente bibliotecárias (9) e possuem mais 

tempo de serviço que os homens (9 estão no ofício há mais de 7 anos). Entre o total (15) de 

mulheres, 13 recebem os salários mais elevados e são maioria (10) nos turnos de 30 horas. 

Os homens estão em maior número que as mulheres no turno de 8 horas (7) e em menor 

quantidade nos salários mais elevados (8), mas são maioria em participação nos 

movimentos sociais (15 homens, 9 mulheres). Apresentam-se, na tabela 2, dados analisados 

com estatísticas descritivas sobre idade e carga horária, chamando atenção que os dados 

não apresentaram, em relação à idade, diferença significativa ao nível de 5% entre as cargas 

horárias (U=93,0; p=0,545). 

   Tabela 2. Estatísticas descritivas da idade de acordo com a carga horária   

Carga horária n mínimo máximo Mediana 1º quartil 3º quartil 

3 30 horas 18 26,05 58,02 41,09 32,10 49,01 

4 40 horas 12 26,02 62,01 33,03 31,58 51,56 
    Teste utilizado: Mann-Whitney com 95% de confiança 

 Fonte: Autoria própria 
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Há aparentemente uma associação entre sexo e carga horária de trabalho. Por 

conseguinte, há mais mulheres que trabalham 30 horas semanais (55,5%) e mais homens 

com 40 horas semanais (58,3%). Observa-se também que, dentre os homens que trabalham 

30 horas semanais, 56% têm mais de 7 anos de tempo de serviço. Já entre aqueles com 40 

horas trabalhadas semanalmente predominam os que têm tempo de serviço entre 3 e 7 anos. 

Observa-se a inexistência de Bibliotecários com menos de 3 anos de serviço. Ao contrário, 

aproximadamente 10% dos Assistentes em Administração se encontram nessa faixa de 

tempo. A tabela 3 demonstra que não há associação significativa, ao nível de 5%, entre o 

tempo de serviço e as variáveis cargo e carga horária. 

 

Tabela 3. Cruzamento das variáveis: tempo de serviço, cargo e carga horária de trabalho. 

Variáveis 
Tempo de Serviço 

CC qq p-valor 
1 a 6 anos 7 anos ou mais 

  Cargo/Função      

    - Bibliotecário documentalista 8 6 0,071 0,153 0,696 

    - Auxiliar/ Assistente em adm. 8 8    

      

   Carga Horária      

    - 30h semanais 8 10 0,213 1,429 0,232 

    - 40h semanais. 8 4    

  Fonte: Autoria própria 

 

 

Outros dados laborais foram coletados nos questionários. São relativos à forma de 

admissão no trabalho, se concursados ou contratados, e participação em movimentos 

sociais. Constata-se que a maioria (23) dos servidores é proveniente de concursos públicos 

realizados na Instituição e foram admitidos de acordo com a Lei n. 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990 que determina a obrigatoriedade da aprovação em concurso público. Os 

que foram admitidos antes desse período foram contemplados pela isonomia e são regidos 

com os mesmos direitos e deveres. A predominância dos servidores que trabalham nos 
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turnos contínuos é justificada pelo maior número dos participantes pertencerem ao quadro 

funcional da Biblioteca Central, onde está alocada a Coordenadoria de Atendimento ao 

Usuário, divisão onde os servidores se revezam em turnos contínuos de seis horas. 

Outras informações fornecidas pelos entrevistados se referem à participação em 

movimentos sociais, aqui incluídos os relativos ao trabalho (comissões, grupos de estudos 

para assuntos inerentes às atividades) e a profissão, tais como sindicatos, conselhos de 

classe e associações. Entre os participantes, 24 servidores confirmaram envolvimento em 

movimentos relacionados com o trabalho, cinco negaram suas participações e um informou 

participar de movimento social desportista e não laboral. 

Dentre as informações acessadas, optou-se por considerar como categorias 

importantes para a análise: idade, sexo, estado civil e escolaridade, além das características 

laborais: cargo, faixa salarial, carga horária e tempo de admissão. As outras categorias 

foram excluídas, não por serem menos importantes, mas por ser necessário reduzir as 

variáveis para promover uma análise textual mais confiável. 

 

5.2 Qualidade de vida dos servidores do SISBI  

Investigou-se a representação social do constructo qualidade de vida em três 

momentos distintos. O primeiro referiu-se ao emprego de evocação livre de palavras. No 

segundo, por meio de entrevista gravada, com os depoimentos resultantes das perguntas 

disparadoras: “Para você o que representa qualidade de vida?” e “Para você o que 

representa trabalho?”. Outras perguntas sobre trabalho investigaram os aspectos positivos 

e negativos, as atividades desenvolvidas e a identificação com elas, as dificuldades 

encontradas. A pergunta final “Qual a contribuição do seu trabalho para a sua qualidade de 

vida?” do questionário, elaborada pela pesquisadora, buscou identificar a intensidade da 

relação entre os dois constructos. O terceiro momento foi dedicado à aplicação do 
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questionário WHOQOL Abreviado, desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS), específico para qualidade de vida de forma ampla e não especificamente para a 

saúde. 

 

5.2.1 Resultado das evocações 

Os 30 entrevistados apresentaram um total de 150 palavras evocadas, sendo que 

59 foram evocadas uma única vez, sugerindo um conteúdo heterogêneo e não 

hegemônico. Neste ponto, observa-se que a evocação livre de palavras funcionou, para 

estes participantes, muito mais como um índice para direcionar e embasar sua fala 

posterior, do que propriamente como um exercício cognitivo para acessar estereótipos ou 

conteúdo mais sedimentado, relacionado com os conhecimentos, crenças e opiniões 

construídas sobre qualidade de vida. Mesmo assim, sete palavras foram evocadas mais 

vezes e mais prontamente, muito embora a frequência tenha sido baixa como mostra o 

quadro 6. 

    Quadro 6.  Evocações para Qualidade de Vida 

   1º lugar   Repetições     2º lugar    Repetições 

  Saúde   08   Saúde   03 

  Família   05   Família    02 

  Bem-estar   04   Relacionamento   02 

  Harmonia   03   Satisfação   02 

  Paz   0 2   Trabalho   02    

Fonte: Autoria própria 

 

   

  Observa-se que as palavras “saúde” e “família”, eleitas em primeiro e segundo 

lugar, foram mais frequentes evocadas para o tema Qualidade de Vida (QV). O expressivo 
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número de palavras que não se repetiram, tais como longevidade, esporte, conforto, 

educação, lazer, alegria, motivação, felicidade, trabalhar, coragem, tempo, a título de 

exemplos dentre outras, reforça o caráter multidimensional do constructo.  

 

5.2.2 Compreensão da Qualidade de Vida 

A análise do corpus “Qualidade de vida” (QV), constituiu-se a partir da transcrição 

das 30 entrevistas e apresentou 6.759 ocorrências de palavras, as quais geraram 1.186 

formas distintas, com a frequência média de (5,7) palavras para cada forma, sendo esse o 

critério utilizado como ponto de corte para a inclusão no dendograma.  Esse corpus foi 

dividido em 195 segmentos de texto e, destes, 164, ou seja, 84,1% do total de palavras 

foram equiparadas, após análise em classificações hierárquicas descendentes (CHDs), 

indicando o grau de semelhança no vocabulário das 4 classes resultantes. Nesse sentido, as 

palavras indicadas como as mais representativas para cada classe seguem os critérios de 

apresentarem: a) alta frequência total e parcial, acima do ponto de corte estabelecido (5,7), 

b) qui-quadrado expressivo (>3,84) e, c) significância estatística (p<0,005). Tais critérios 

são aplicados para as classes desse corpus, como pode ser visualizado na Figura 2. 
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Figura 2. Dendograma do corpus Qualidade de Vida. 

 

Na Figura 3, visualiza-se o dendograma que demonstra as classes advindas das 

divisões que ocorreram na seguinte sequência: inicialmente o corpus se dividiu em duas 

partições. Cada parte gerou um subcorpus que passou por uma segunda divisão gerando 2 

classes cada, resultando ao final 4 classes. A primeira formada, a classe 4, colocou-se em 

oposição a classe 2. Na partição seguinte situou-se a classe 3 ladeada pela classe 1, a partir 

desse ponto, não houve mais divisões. 

Nomeou-se a classe 4 “Molas da QV” por apresentar itens que impulsionam a QV. 

Composta com conteúdo que indica uma visão bastante diversificada sobre qualidade de 

vida. Essa foi a maior classe do corpus (26,2%). Contribuíram para essa classe 

principalmente 16 participantes, 9 do sexo feminino e 7 do masculino que, em comum, 

estão na mesma faixa etária, entre 30 e 50 anos, e possuem pós-graduação.  Como fatores 

de divergência observa-se que as mulheres em sua maioria (5 de 9) trabalham com carga 
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horária de 30 horas, são bibliotecárias e recebem acima de 5 salários mínimos. Já os homens 

são maioria (5 de 7) no cargo de assistente em administração, trabalham com carga horária 

de 40h e recebem menos de 5 salários mínimos.  

As palavras mais repetidas na classe: “gosto, dia, casa, gostar” estavam inseridas 

em frases que vinculavam QV a significados como: realização pessoal e profissional, 

realização de sonhos; bem-estar, felicidade; poder fazer o que gosta, gostar de viver; 

respeitar pessoas e opiniões; ter força de vontade para praticar atividades físicas e de lazer; 

estar à vontade para trabalhar com naturalidade.  

Alguns segmentos de textos ilustram a classe 4: 

E_16 “(...) é lendo, é assistindo coisas que nos interessam, é ouvindo, vendo jornais, 

participando do conhecimento, não é? Do dia a dia sobre o nosso bem estar, o nosso viver, 

assim ... não é? Viajar, o que mais? Muita coisa (...)” (Mulher, assistente em administração, 

40 horas, evangélica). 

E_19 “(...) não que não goste de outras coisas não. Batata frita? Gosto! Gosto de 

tudo isso: sanduba, sandubão, mas, assim, a gente sempre preza por isso, ter uma 

alimentação mais ou menos saudável em casa, e eu considero um ponto importantíssimo 

para ter uma boa qualidade de vida.” (Homem, assistente em administração, 30 horas, 

católico). 

É perceptível, pelos depoimentos apresentados que a QV é composta por uma gama 

diversificada de itens, mas há algo de abrangente e impreciso na concepção dos 

entrevistados. Observa-se ainda que alguns participantes atribuíram a escolha de atitudes e 

decisões como fatores que significam qualidade de vida, tais como: fazer concessões, ter 

autocontrole, respeito ao outro, harmonia, equilíbrio, amor à família, educação, valores 
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morais, ou seja, uma preponderância de aspectos subjetivos, alguns altruístas, como pode 

ser observado no próximo depoimento: 

E_5 “Através do perdão aceitando as pessoas como elas são. É o respeito, não é? 

Muito mais do que querendo ser aceita, mirando no processo evolutivo, a gente tem que 

evoluir para o bem” (Mulher, bibliotecário documentalista, 30h, sem religião) 

 A classe 2, segunda maior (25,6%) do corpus QV, chamou-se de “As duas faces da 

moeda” por apresentar em seu conteúdo forte referência ao dinheiro com sentido ambíguo. 

Constituída por 14 participantes, 8 mulheres e 6 homens, a maioria na faixa etária entre 30 

e 50 anos. As mulheres possuem maior escolaridade, mais tempo de serviço e maiores 

salários. A maioria (6 de 8) é casada, católica e atua em turnos de 30 horas. Os homens são 

predominantemente solteiros, de religiões diversas. A maioria (4 de 6) trabalha com carga 

horária de 40 horas e possui tempo de serviço entre 3 a 7 anos.  

As palavras mais representativas: “querer, dinheiro, só, vida, qualidade, ir”, 

aparecem vinculadas a textos tais como: querer dizer a verdade, querer adquirir coisas, 

realizar desejos, querer saúde. Em relação à palavra “dinheiro”, apesar de ter ficado um 

pouco abaixo do ponto de corte, foi incluída por ter sido apenas nessa classe em que o termo 

foi mencionado com recorrência; conforme depoimentos nos quais constam as palavras 

“quero” e “dinheiro”: 

E_24 “Saúde é uma coisa importantíssima em primeiro lugar, pois quando dizem 

assim: ‘você prefere dinheiro ou saúde’, eu quero é saúde, deixe dinheiro pra lá, porque 

você com dinheiro só, não adianta”. (Homem, auxiliar em administração, 40h, católico). 

E_4 “(...) eu quero estar na frente de uma loja e, se eu desejar ter aquela coisa da 

loja, eu querer ter isso pra mim é qualidade de vida.” (Mulher, assistente em administração, 

30h. católica)  
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O segundo subcorpus gerou as classes 3 e 1 que foram nomeadas “O essencial é 

invisível” e “Prioridades da QV” respectivamente. Ambas são bastante amplas (compostas 

por segmentos de textos de autores distintos) e também compilam significados abrangentes 

para QV. 

A classe 3 “O essencial é invisível”, assim denominada por ter o conteúdo das falas 

mais vinculados a aspectos subjetivos, foi a terceira maior (25%) em segmentos de textos. 

Nela prevaleceu a participação masculina (10). Os homens dessa classe são 

predominantemente solteiros (6). Estão inseridos na faixa etária entre 30 e 50 anos e seguem 

religiões diversas. A maioria trabalha em turnos de 6 horas e recebe acima de 5 salários 

mínimos. Estão bem divididos entre todos os cargos. Entre as mulheres (6) há 

predominância das casadas (4), católicas (5), e pós-graduadas (4) e as que trabalham há 

mais de 7 anos (4). Todas, com exceção de uma que optou por reduzir seu tempo de serviço 

para 30 horas, e consequentemente seu salário, recebem acima de 5 salários mínimos.  As 

palavras mais representativas da classe 3 foram: “equilíbrio, saúde, conseguir, social, 

pessoal”. Portanto, em “O essencial é invisível” registram-se depoimentos que falam da 

importância de ter equilíbrio emocional, físico, mental e espiritual; de ter harmonia nas 

relações familiares e do trabalho, de ser tranquilo, das interferências da vida pessoal no 

trabalho, da necessidade de ter assegurados os direitos básicos de saúde, educação, lazer e 

segurança para se ter QV. Há, nessa classe, uma linha chamada equilíbrio, que permeia 

diferentes fatores relatados para a constituição da QV. Esse equilíbrio está presente em 

todos os aspectos (físico, mental, espiritual), vivenciado na família e no trabalho, sendo 

portanto, o item “equilíbrio” dentro dessa classe, a chave da QV, como pode ser observado 

nas falas de alguns participantes: 

E_30 “Qualidade de vida é isso: é você ter equilíbrio emocional, é você ter um 

emprego que lhe satisfaça financeiramente, é você ter assistência à saúde e a educação. Eu 
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acho que todos esses ingredientes ai.” (Homem, auxiliar em administração, 30 horas, 

Espiritualista). 

E_10 “A atividade que você exerce em si no trabalho, se você gosta, se você 

consegue desempenhar essa atividade no tempo hábil, acho que interfere muito; a questão 

de trabalho interfere muito na qualidade de vida.” (Mulher, bibliotecária documentalista, 

30 horas, Católica).  

A classe 1, denominou-se “Prioridades básicas da QV”, por conter representações 

consideradas imprescindíveis e apresentar menor percentual de segmentos de textos 

(23,2%). Participaram da classe 9 homens e 4 mulheres. Em comum todos estão na mesma 

faixa etária (30/50 anos) e possuem pós-graduação. As mulheres, em sua maioria, são 

casadas e bibliotecárias (3 de 4). Todas são católicas. Estão equitativamente divididas em 

turnos de 30 e 40 horas. Todas recebem acima de 5 salários mínimos. Os homens estão bem 

divididos entre solteiros e casados, havendo também um divorciado. Apesar de serem de 

religiões diversas, há predominância dos católicos (3). A maioria é assistente administrativo 

(5), trabalha em turnos de 30 horas semanais e recebe menos que 5 salários mínimos. As 

palavras mais representativas - “família, atividade, relação, lazer, relacionamento e amigo”, 

estavam no escopo de frases que apontavam as condições prioritárias para se ter QV, como 

relatado nos segmentos de textos:  

E_18 “A QV pra mim é poder estudar, trabalhar, melhorar no trabalho e poder 

sustentar minha família com o meu trabalho; poder desenvolver minhas atividades e com 

isso garantir para meus filhos o estudo (...)” (Homem, assistente em administração. 30h. 

Evangélico). 

E_13 “(...) amigos, atenção a mim mesmo em relação a minha saúde, ao meu bem 

estar, convívio com a sociedade, a estar bem no meu ambiente de trabalho, de ter condições 

de me aperfeiçoar”. (Homem, assistente em administração. 40h. Ateu) 
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Observou-se nas falas dos entrevistados, que há constantes referências aos laços 

familiares e afetivos. Além das necessidades básicas preenchidas, a existência de 

relacionamentos afetivos equilibrados é apontada como item imprescindível para a QV. 

   

5.2.3 Análise das conexões entre os elementos constituintes do significado da Qualidade 

de Vida 

As respostas também foram analisadas considerando a coocorrência de palavras, 

indicando a força com que os elementos constituintes ligam-se uns aos outros. Para tanto, 

a figura 3 demonstra como os elementos se conectam e quais as palavras que são 

organizadoras do conteúdo. 
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Figura 3. Árvore de similitude do corpus qualidade de vida. 

A árvore de similitude mostra, em suas linhas e palavras de mais destaque, relações 

mais fortes entre os significados. Assim, observa-se em primeiro plano a marcante ligação 

entre a palavra vida, que surge no meio da figura como elemento agregador e organizador, 

e a palavra qualidade, sendo inicialmente evidenciada pelo fato de os entrevistados 

responderem à pergunta norteadora repetindo o termo “qualidade de vida”. Numa análise 

mais minuciosa é possível perceber outras relações com o mesmo nível (equidistância) de 

ligação que as palavras: “equilíbrio, dinheiro, harmonia, social, relacionamento”, 

apresentam em relação à palavra “vida”. Essa relação é de mais proximidade ainda entre a 
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palavra organizadora “vida” e as palavras “família, lazer, educação, saúde” - evidenciando 

o grau de importância desses temas para a qualidade de vida -, como pode ser percebida 

por meio da figura e dos depoimentos, chamando atenção para o enfoque dado aos 

relacionamentos (família, amigos), relações sociais, direitos (saúde, educação), necessários 

para o equilíbrio e a harmonia na vida. Torna-se importante ressaltar que a Qualidade de 

Vida parece ser um fenômeno multifacetado, e que não há uma perspectiva unívoca 

vinculando a QV com a saúde1. 

  

5.2.4 Resultados do WHOQOL-Bref 

Ainda com relação à QV, procurou-se acessar a percepção subjetiva dos 

participantes com a utilização de um instrumento escalar para avaliar a QV em domínios 

diferentes (físico, psicológico, social e ambiental). Os escores do instrumento variam de 4 

a 20, sendo que quanto maior o escore, maior o índice de QV atribuído ao participante. O 

gráfico 2 mostra a distribuição do escore total do WHOQOL-Bref para cada participante. 

 

Gráfico 2. Distribuição total do escore individual, para todos os domínios. 

                                                           
1 Existem instrumentos específicos para avaliar Qualidade de Vida relacionada à saúde (Kidney Disease 

and Quality-of-Life Short Form/ KDQOL-SF), neste estudo utilizamos o WHOQOL-Bref que trata da 

Qualidade de Vida de forma ampla e mais generalizada. 

15
15

13
13

17

13

15 15

14

16

18

15 15

16

16

17 17

17

18

14

15

16 16

13

11

16 16 16

16

18

4

7

10

13

16

19

Su
j_

01

Su
j_

02

Su
j_

03

Su
j_

04

Su
j_

05

Su
j_

06

Su
j_

07

Su
j_

08

Su
j_

09

Su
j_

10

Su
j_

11

Su
j_

12

Su
j_

13

Su
j_

14

Su
j_

15

Su
j_

16

Su
j_

17

Su
j_

18

Su
j_

19

Su
j_

20

Su
j_

21

Su
j_

22

Su
j_

23

Su
j_

24

Su
j_

25

Su
j_

26

Su
j_

27

Su
j_

28

Su
j_

29

Su
j_

30



94 
 

 

 

  O gráfico 3 demonstra que, com exceção de um participante que obteve escore 

mediano, todos os demais obtiveram escore acima da média, aproximando-se de um nível 

de QV considerado bom. 

 

Gráfico 3. Distribuição dos escores conforme os domínios do WHOQOL-Bref. 

 

Em complementação ao gráfico anterior, a tabela 4 apresenta algumas estatísticas 

descritivas em relação aos escores dos domínios apresentados. Logo, percebe-se mais uma 

vez que o menor escore se refere ao domínio ambiental. 

 

Tabela 4. Estatísticas descritivas dos domínios do WHOQOL-Bref. 

    Domínios 

Estatísticas  

Média dp 1º quartil Mediana 3º quartil 

    Físico  15,80 2,22 14,00 16,00 17,00 

    Psicológico  15,77 2,19 15,00 16,00 17,00 

    Social 15,47 2,10 15,00 16,00 17,00 
          Ambiental 14,33 2,14 13,00 15,00 16,00 
          Total 15,40 1,67 15,00 16,00 16,00 

Obs.: dp = desvios-padrão. 

Fonte: Autoria própria 
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A tabela 5 apresenta os coeficientes de correlação entre os escores dos domínios 

do WHOQOL-Bref, além de incluir nessa análise as variáveis: idade, avaliação da 

qualidade de vida e satisfação com a saúde. 

  

Tabela 5. Coeficientes de correlação de Spearman entre domínios do WHOQOL-Bref. 

Variáveis 
Aval. 

QV 

Sat. 

Saúde 
Idade Físico  Psicológico Social Ambiental Total 

  Aval. QV 1,000 0,463* -0,130 0,363* 0,188 0,307 0,316 0,399* 

  Sat. Saúde - 1,000 0,187 0,491* 0,398* 0,205 0,419* 0,529* 

  Idade - - 1,000 -0,119 0,137 0,175 0,325 0,178 

  Físico - - - 1,000 0,386* 0,283 0,344 0,706* 

  Psicológico - - - - 1,000 0,594* 0,288 0,660* 

  Social - - - - - 1,000 0,490* 0,751* 

  Ambiental - - - - - - 1,000 0,761* 

  Total - - - - - - - 1,000 

  * Correlação significativa ao nível de 5%. 

      Fonte: Autoria própria 

 

 

Desse modo, mostraram-se algumas correlações significativas ao nível de 5%. 

Como exemplo, há o domínio psicológico interferindo no social. Os domínios físico, 

psicológico e ambiental se correlacionam com a satisfação com a saúde. Além disso, a idade 

se correlaciona com a avaliação da qualidade de vida de forma negativa, conquanto não 

seja estatisticamente significativa. 

O gráfico 4 mostra a distribuição dos escores consoante aos domínios do 

WHOQOL-Bref. Assim, é possível verificar que o domínio ambiental tem o menor valor 

se comparado com os demais. 
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Gráfico 4. Distribuição dos escores conforme os domínios do WHOQOL-Bref e sexo. 

 

O gráfico 5 apresenta a variação dos escores dos domínios do WHOQOL-Bref 

considerando o sexo do participante. Assim, os escores médios para as mulheres tendem a 

ser mais baixos em relação aos dos homens, independentemente do domínio. 

 

Gráfico 5. Distribuição dos escores conforme os domínios do WHOQOL-Bref e a carga 

horária de trabalho. 

 

  O gráfico 6 apresenta a variação dos escores dos domínios do WHOQOL-Bref e 

a sua relação com a carga horária. Assim, em sentido oposto aos demais domínios, o 
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Ambiental é o único que diminui à medida que se aumenta a carga horária. Infere-se que 

isso ocorre porque as pessoas que passam mais tempo no trabalho vivenciam menos o 

ambiente em geral e se restringem mais ao ambiente laboral, que apresenta problemas 

ergonômicos, como sugerido por alguns dos entrevistados. 

 

 
Gráfico 6.  Distribuição dos escores conforme os domínios do WHOQOL-Bref e o tempo 

de serviço. 

  

O gráfico 7 apresenta a variação dos escores dos domínios do WHOQOL-Bref 

considerando o tempo de serviço. Assim, os escores médios para aqueles que têm mais 

tempo de trabalho tendem a ser maiores em relação aos demais, independentemente do 

domínio, indicando possivelmente que as pessoas que estão há mais tempo no mesmo 

trabalho, provavelmente tenham alcançado certo equilíbrio e maios estabilidade, itens 

coerentes com identidades profissionais mais sedimentadas. 
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Gráfico 7. Distribuição dos escores conforme os domínios do WHOQOL-Bref e o cargo. 

 

 

O gráfico 7 apresenta a variação dos escores dos domínios do WHOQOL-Bref em 

relação aos cargos. Assim, os escores médios para aqueles que são bibliotecários tendem a 

ser menores em relação aos demais, independentemente do domínio. Com isso, infere-se 

que a função de bibliotecário retrata menor índice de QV em comparação com as outras 

funções porque esta exige mais envolvimento e compromisso com o trabalho, afetando o 

equilíbrio retratado na fase qualitativa deste estudo. Cumpre ainda relatar que embora 

tenham sido observadas oscilações nos escores dos domínios em QV, considerando 

algumas variáveis sociodemográficas e laborais, no geral, com exceção do domínio 

ambiental, todos os outros obtiveram escores que indicam boa QV. 

Associando tais resultados com os achados provenientes das entrevistas, verifica-se 

uma aproximação entre a representação social de QV como equilíbrio entre dimensões 

diferentes (saúde e dinheiro, trabalho e família, físico e mental) e a percepção subjetiva de 

QV como um equilíbrio entre os domínios (físico, psicológico, social) e certo desequilíbrio 

em relação ao domínio ambiental, em relação ao qual aparecem algumas queixas. Outras 

facetas também avaliadas insatisfatoriamente foram transporte e acesso aos serviços de 

saúde. 
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5.3 Resultados para Trabalho 

5.3.1 Resultado das evocações para o termo indutor “Trabalho” 

Novamente os 30 entrevistados apresentaram um total de 150 palavras evocadas, 

sendo que 53 foram evocadas uma única vez, sugerindo um conteúdo um pouco menos 

heterogêneo, mas ainda não hegemônico. Da mesma forma que o tema livremente evocado 

anteriormente, a atividade funcionou como um índice que perpassou e norteou a fala 

posterior dos entrevistados. Apesar de mais palavras terem sido evocadas mais vezes e mais 

prontamente, a frequência per frequência permaneceu baixa como mostra o quadro 7. 

Quadro 7. Evocações para Trabalho. 

1º lugar Repetições 2 º lugar Repetições 

Responsabilidade 6 Prazer 3 

Realização Pessoal 2 Reconhecimento 2 

Dignidade 2 Organização 2 

               Harmonia 2 Realização 2 

 Fonte: Autoria própria 

 

As evocações para trabalho foram bastante heterogêneas. Com exceção de 

responsabilidade e prazer, eleitas respectivamente em primeiro e segundo lugar, outras 

poucas palavras obtiveram um número inexpressivo de repetições, o que significa que 

ocorreram muitas palavras evocadas para trabalho com significados únicos. A título de 

exemplificações, apresentam-se algumas evocações eleitas em primeiro lugar sem 

repetição por outros participantes: ética, equipe, coletividade, compartilhamento, dinheiro, 

saúde, servir, competência. Algumas palavras eleitas para a segunda colocação 

apresentaram significados bastante distintos, tais como: função social, criatividade, bom 

humor, satisfação, plano de saúde, carga horária adequada ao serviço, entre muitas outras. 
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Observou-se que dezesseis palavras distintas foram utilizadas pelos entrevistados 

tanto para as evocações de qualidade de vida quanto para as evocações de trabalho; foram 

elas: afetividade, ambiente, amizade, autonomia, bem estar, companheirismo/coleguismo, 

compartilhamento/compartilhamento social, felicidade, harmonia, horário, 

independência/liberdade, paz, relacionamento, respeito, saúde, tranquilidade.  

Muito embora este estudo não tenha se baseado na qualidade de vida no trabalho e 

em nenhum momento os termos tenham sido colocados juntos, como se explicitou na 

metodologia, tais palavras associadas aos dois construtos apontam indícios de que há 

aproximação entre os dois fenômenos na perspectiva dos entrevistados. 

 

5.3.2 Compreensão sobre o Trabalho 

A análise do corpus Trabalho, constituído a partir da transcrição das 30 entrevistas, 

apresentou 6.173 ocorrências de palavras, sendo 1.196 formas distintas, com a frequência 

média de 5,2 palavras para cada forma. Esse critério foi utilizado como ponto de corte para 

a inclusão no dendograma. Quanto ao corpus, foi dividido em 177 segmentos de texto e, 

destes, 124, ou seja, 70,06% do total de palavras foram equiparadas em classificações 

hierárquicas descendentes (CHDs), indicando o grau de semelhança no vocabulário das 5 

classes resultantes. Na Figura 4, visualiza-se o dendograma que demonstra as classes 

advindas das partições do conteúdo. 
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Figura 4. Dendograma do corpus Trabalho. 

Como apresentado na figura 4, o corpus trabalho, após análise de CHD, resultou em 

5 classes. A primeira partição gerou a primeira classe que se manteve íntegra (classe 5), e 

um subcorpus, que, situado do lado oposto, num segundo momento, sofreu nova partição e 

resultou a segunda classe estável, a classe 4. Esta se manteve como oponente a outro 

subcorpus, que novamente dividido resultou na classe 2, que permaneceu sem divisões e o 

último subcorpus que foi mais uma vez dividido gerando as classes 3 e 1.  

A classe 5, primeira a se manter conservada e segunda maior em segmentos de textos 

(24,19%), foi denominada “Motor humano e social”, por ser assim o trabalho identificado 

em alguns depoimentos. Foi composta por 11 participantes, dos quais 7 homens e 4 

mulheres. A maioria (5) dos homens se situaram entre 30 e 50 anos, pós-graduados, 

solteiros, que trabalham (4) com carga horária de 40 horas, num período entre 3 e 7 anos 

(6); recebem acima de 5 salários mínimos e são bibliotecários (4). As mulheres são maioria 

na mesma faixa etária, nível de escolaridade e casadas (2). Todas são católicas. Estão 
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divididas entre os cargos de assistente em administração e bibliotecária documentalista. A 

maioria (3) trabalha 30 horas e recebe acima de 5 salários mínimos. Para esse grupo de 

servidores o trabalho foi inserido em contextos como: desafio e superação; 

responsabilidade e comprometimento; fonte de prazer e aprendizagem; renda e sustento; 

necessita de motivação e acompanhamento; inerente à condição humana e promotor do 

melhoramento social. 

As palavras mais representativas, consideradas por atenderem aos critérios 

estipulados foram: “atividade, humano, sociedade, existir, produzir, contribuir, todo e 

importante”, conforme algumas transcrições de trechos de entrevistas:  

E_2 “(...) porque é através do trabalho que a pessoa, além de ter um papel na 

sociedade, ela se sente contribuindo de alguma forma para essa construção social, ela faz 

parte de toda essa engrenagem de toda essa máquina” (Homem, bibliotecário 

documentalista, 30 horas, católico). 

E_7 “O trabalho faz com que o ser humano se mantenha ativo, que o ser humano, 

ele contribua com a sociedade, que ele tenha as suas ideias compartilhadas socialmente, 

porque é no trabalho que a gente tem essa oportunidade também. ” (Homem, assistente em 

administração, 30 horas, católico). 

A classe 4, com 17, 74% dos segmentos de textos, foi a segunda a se manter íntegra. 

Nominou-se “Polaridades” por apontar posições antagônicas para os significados atribuídos 

ao trabalho no serviço público. Formou-se com 7 participantes. Os homens (4), em sua 

maioria estão entre 30 e 50 anos (2), são casados (2), pós-graduados (3) e católicos (3). 

Todos são assistentes em administração. Predominam os que trabalham entre 3 e 7 anos 

com carga horária de 40 horas semanais e recebem menos de 5 salários mínimos (3). As 

mulheres são predominantemente separadas (2 de 3), de religiões diversas e na mesma faixa 

etária dos homens. Todas são bibliotecárias e recebem acima de 5 salários mínimos. A 
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maioria trabalha há mais de 7 anos em turnos de 8 horas diárias (2). As palavras mais 

significativas foram: “público, serviço, hoje, nosso, só, mesmo, gente”. O trabalho para 

esse grupo mostrou-se contraditório, como demonstra os segmentos de textos: 

E_24 “Hoje em dia muita gente quer entrar no serviço público porque dizem que a gente 

não faz nada, e quando chega aqui, não quer fazer (...)” (Homem, auxiliar em administração, 

40 horas, católico). 

E_29 “(...) a questão da assiduidade é também uma obrigação porque no serviço público a 

gente tem que estar servindo ao público e também somos pagos por eles; não é nada mais 

justo que a gente fazer jus ao nosso salário com essa assiduidade e obrigações (...)” 

(Homem, técnico de tecnologia da informação, 40 horas, católico) 

 Observa-se a polaridade positivo versus negativo em alguns depoimentos 

masculinos, quando o trabalho no serviço público é identificado com o estereótipo de não 

fazer nada, como sucata, obrigação, de fácil execução. Entretanto, também é lembrado 

como: servir ao público, atender com simpatia, assiduidade, melhorias para a qualidade e 

fruto de conquistas com luta sindical. Entre as mulheres aspectos ambíguos também são 

apontados: é obrigação, lazer, fonte de sustento e sobrevivência; é oportunidade de 

aprendizado, desafio e crescimento; mas, também é morosidade e dupla jornada de difícil 

conciliação. Tais aspectos justificaram o título da classe.  

A classe 2, terceira a se manter íntegra, primeira em segmentos de textos (25%) e 

em número de participantes (11 homens e 7 mulheres), foi nomeada “Vida, prazer e 

crescimento” por conter esse significado nos depoimentos. As palavras que 

corresponderam aos critérios foram: “encontrar, achar, poder, gostar, representar, coisa, 

alguma, forma, estar, outro, fazer”; que estavam presentes nos depoimentos dos 18 

integrantes. Entre os 11 homens, a maioria (7), tem entre 30 e 50 anos, são casados e pós-

graduados (5). Seguem religiões diversas. São assistentes em administração que trabalham 
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com carga horária de 40 horas semanais, e por terem bastante tempo de serviço (6 entre 3 

e 7 anos; 5 há mais de 7 anos), recebem acima de 5 salários mínimos. 

Esse grupo apresenta a visão do trabalho como: dignidade, oportunidade de se 

encontrar, comprometimento, amizade, satisfação, renda, felicidade, um mal necessário, 

bem-estar, subsistência, rotina, ganha-pão, sobrevivência, prazer e utilidade. A maioria das 

mulheres que contribuiu para a classe também está na faixa etária entre 30 a 50 anos (5), as 

casadas são 4 e pós-graduadas 5. Predominam as bibliotecárias (4) que trabalham com carga 

horária de 30 horas semanais e recebem acima de 5 salários mínimos (6). Para elas o 

trabalho é: primordial, pique para enfrentar obstáculos, necessidade e realização pessoal, 

atuação profissional, feito na coletividade e pautado no esforço. Alguns depoimentos 

ilustram a classe: 

E_6 “Deixa eu achar a palavra: eu preciso estar trabalhando. Eu tenho a necessidade. 

Não ficaria sem trabalhar, então é também uma realização pessoal; uma necessidade 

pessoal.” (Mulher, bibliotecária documentalista, 30 horas, católica). 

E_21 “Eu acho que você tem que fazer o que gosta. É complicado decidir 

inicialmente fazer aquilo que você gosta, às vezes não se conhece muito; não conhece a 

área, mas ai quando você se encontra de verdade (...)” (Homem, bibliotecário 

documentalista, 40 horas, protestante). 

A classe 3, resultante da última partição, representa 17,7% do corpus Trabalho. 

Denominada “Base e desenvolvimento”, de acordo com fragmentos de alguns depoimentos, 

é composta por 2 homens e 5 mulheres. Entre elas, 3 estão na faixa entre 30 – 50 anos, são 

casadas, recebem acima de 5 salários mínimos e trabalham com carga horária de 30 horas; 

4 são pós-graduadas; 2 são evangélicas, religião que prevalece.  Estão bem divididas entre 

o cargo de bibliotecária documentalista e assistente em administração. Representam o 

trabalho como: vida e saúde; oportunidade de ampliar a visão do mundo, de cultivar a paz, 
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de aprendizagem e multiplicação. O trabalho também é vigor; dupla jornada, rotina 

prazerosa. O grupo masculino é formado por dois homens, um assistente em administração 

e outro auxiliar em administração, este último com graduação e mestrado em 

biblioteconomia. Nesse caso, pertencerem à mesma faixa etária (30-50 anos) é a única 

característica em comum. As palavras que corresponderam aos critérios foram: “assim, 

passar, ver, já, dar e dia”. Constaram em significados atribuídos ao trabalho, tais como: 

estrutura e base; necessidade, ideias, conhecimento e aplicabilidade, conforme transcrição 

dos seguintes segmentos de textos: 

E_30 “(...) desde o berço a gente já é educado com essa palavra trabalhar; a gente 

vê os pais, o pai, a mãe, os irmãos e a gente sabe desde cedo que é necessário ter um trabalho 

para ter uma estrutura.” (Homem, auxiliar em administração, 30 horas, espiritualista). 

E_14 “Eu estou com 33 anos aqui na UFRN, já passei até 3, não é? E não me vejo 

assim com vontade de deixar de trabalhar. Algumas vezes eu tenho vontade de dar entrada 

na minha aposentadoria. ” (Mulher, assistente em administração, 30 horas, espírita). 

A Classe 1 corresponde a 15,3% dos segmentos de textos e complementa a última 

partição do corpus Trabalho. Pela predominância de aspectos positivos foi chamada de 

“Trabalho é vida”, de acordo com uma definição clara e sucinta dada por uma participante.  

Apesar de ser a menor estatisticamente, é composta por 4 homens e 6 mulheres que 

possuem características em comum, conforme especificado adiante. A maioria (3 dos 4) 

dos homens está na faixa 30-50 anos, sendo eles solteiros, pós-graduados e católicos (2). 

Predominam (3) os que trabalham com carga horária de 30h e recebem acima de 5 salários 

mínimos. Estão bem divididos quanto ao cargo e tempo de serviço (2 trabalham entre 3 a 7 

anos; 2 há mais de 7 anos). As mulheres também são maioria na mesma faixa etária dos 

homens. A maioria é casada, possui pós-graduação e é católica (4). Metade (3) das mulheres 
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é bibliotecária documentalista. Dentre todas (6) apenas 1 recebe menos que 5 salários 

mínimos e trabalha 40 horas. O trabalho foi descrito com depoimentos distintos: 

E_15 “(...) do tempo que eu deixo no trabalho, que é despendido da minha vida, que 

é um terço do dia naquele local, eu tento da melhor forma possível viver em harmonia com 

os meus colegas e com os meus gestores”. (Homem, bibliotecário documentalista, 40 horas, 

Católico). 

E_10 “Trabalho é vida”. (Mulher, bibliotecária documentalista, 30 horas, católica). 

E_18 “Trabalho para mim é uma oportunidade de me desenvolver. Comecei a 

trabalhar aqui (...) com 16 anos como servente de limpeza. Um dia uma freira me disse: 

meu filho, se você quiser ser alguém na vida tem que estudar. ” (Homem, assistente em 

administração, 30 horas, evangélico). 

Percebe-se que, face a toda essa multidimensionalidade de significados que o 

Trabalho assume para as diferentes categorias de entrevistados - agrupados em classes por 

palavras representativas usadas nas definições pessoais para o tema investigado – ele ocupa 

um lugar central, organizador e norteador na vida das pessoas. É, ao mesmo tempo uma 

atividade que dá base e estrutura, que molda, impulsiona o crescimento, não só material, 

mas também mental, psicológico e espiritual como observado nas falas dos entrevistados. 

Entretanto o seu caráter antagônico está presente em todo o conteúdo expresso pelos 

participantes, ora preponderando os aspectos mais positivos, ora os negativos, ora ganhando 

igual peso como foi observado a partir da análise efetuada com a ajuda do software de 

análise textual. 
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5.3.3 Aspectos positivos e negativos do Trabalho 

Imediatamente após a pergunta disparadora sobre o que representa o Trabalho, 

duas outras perguntas foram efetuadas e se voltaram para a identificação dos aspectos 

positivos e negativos do Trabalho. Elas foram coletadas uma após a outra, para ficarem 

bem diferenciados os aspectos, mas na fase da análise, compuseram um só texto 

correspondente a cada entrevistado. O resultado, posto sob as linhas de comando para ser 

analisado pelo instrumento automatizado, gerou o corpus Aspectos positivos e negativos 

do Trabalho conforme apresenta-se no anexo 10. 

A análise do corpus Aspectos positivos e negativos do Trabalho apresentou 10.555 

ocorrências de palavras, sendo 1.797 formas distintas, com a frequência média de 5,9 

palavras para cada forma. Esse foi o critério utilizado como ponto de corte para a inclusão 

no dendograma.  O corpus foi dividido em 307 segmentos de texto e, destes, 268, ou seja, 

87,30% do total de palavras foram organizadas pelo método de classificações hierárquicas 

descendentes (CHDs), indicando o grau de semelhança no vocabulário das 6 classes 

resultantes. No Anexo 10, expõe-se o dendograma e respectivas classes resultantes da 

análise realizada com o auxílio do software. 

O processo de composição das classes deu-se na seguinte sequência: o corpus, ao 

ser analisado, passou pela primeira divisão; desta, uma primeira classe manteve-se 

integra, a classe 3. O lado oposto, novamente dividido, gerou outros dois subcorpus, 

destes, o posicionado à esquerda constituiu-se na classe 6, segunda a ser formada e a 

maior do corpus. O lado oposto desse subcorpus sofreu nova partição formando as classes 

5 e 4. Como resultado da segunda divisão ocorrida no processo de análise, as últimas 

classes a serem formadas foram as classes 2 e 1 que se apresentam descritas a seguir. 

A classe 3, primeira a se manter íntegra, representa 23,1% do corpus classificado. 

Compôs-se por 11 participantes, 6 homens e 5 mulheres, que evidenciaram com bastante 
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clareza os aspectos negativos e positivos, justificando o título atribuído: “Dores e delícias 

do trabalho”. Os homens dessa classe predominam (5) na faixa 30-50 anos e recebem 

mais que 5 salários mínimos; são pós-graduados e católicos (4). Metade dos homens (3) 

trabalha há mais de 7 anos, a outra metade entre 3-7 anos. Estão equitativamente divididos 

entre os que trabalham com carga horária de 30 e 40 horas. Os bibliotecários são minoria 

(2) em relação aos demais participantes. 

Os homens identificaram como aspectos positivos: o amor ao trabalho, a amizade, 

estar num ambiente onde há oferta e uso dos serviços de educação, a precaução. Em 

contraposição os aspectos negativos foram identificados em situações como: falta de 

reconhecimento, equipe reduzida, infraestrutura arquitetônica e ambiental deficitária, 

excesso de chefias, demora para aquisição ou reposição de equipamentos.  

As mulheres são predominantemente bibliotecárias (4), trabalham há mais de 7 

anos (3), são católicas (2). Todas (5) recebem acima de cinco salários mínimos. Elas 

também apontaram, como os homens, a amizade e a possibilidade de educação continuada 

como fatores positivos. Outras categorias são a confiança, a iniciativa para colaborar e a 

adequação das pessoas às atividades. Tais conteúdos estiveram vinculados aos textos 

cujas palavras organizadoras de maior peso foram: “depois, passar, ficar, menino, 

computador, sala, errado”, entre outras. Para ilustrar a classe 3 seguem trechos das 

entrevistas:  

E_24 “(...) 3 chefes para 3 funcionários, eu, hein?” (Homem, auxiliar em 

administração, 40 horas, católico) 

E_14 “Eu sempre, de livre e espontânea vontade, vou cobrir (o guichê de 

atendimento no balcão de empréstimos). Paro o meu serviço e dou um apoio ali; aí, depois 

volto e faço o meu serviço. Aí quando a fila começa a crescer, eu paro o meu serviço, 
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volto pra lá de novo e fica assim.” (Mulher, assistente em administração, 30 horas, 

espírita). 

E_15 “Nós temos 4 bolsistas, mas não é o ideal, não é? Então, assim, nós temos 

um quadro de servidores reduzido, o que sobrecarrega, assim, digamos (...).” (Homem, 

assistente em administração, 40 horas, católico). 

Os aspectos positivos e negativos em relação ao desempenho de atividades são 

antagônicos e facilmente identificáveis nos 3 depoimentos. No primeiro, o servidor se 

queixa do excesso de chefia em relação à equipe. A queixa se repete no segundo 

depoimento e reforça a escassez de trabalhadores. No entanto, o segundo depoimento 

mostra uma servidora proativa, que busca espontaneamente agilizar o serviço acumulado, 

atitude que deve reforçar os laços de companheirismo e amizade como bem identificado 

por outro participante do mesmo setor. 

E_7 “O que me faz passar todo esse tempo lá são as pessoas que trabalham 

comigo. Eu já disse a elas: o que me faz ficar lá esse tempo todinho são as pessoas.” 

(Homem, assistente em administração, 30 horas, católico).  

A Classe 6, segunda a se manter conservada e a maior em termos estatísticos 

(25%), resultou da terceira partição do corpus. Denominou-se “Amplitude” pela 

quantidade e diversidade de significados, situações e opiniões, atribuídos ao trabalho. 

Constituiu-se de 21 participantes, 10 homens e 11 mulheres, assim caracterizados: os 

homens estão majoritariamente (5) entre 30-50 anos, são solteiros (4), trabalham há mais 

de 7 anos (5), com carga horária de 30h. Não há predominância entre os salários e o nível 

de escolaridade. Quanto aos aspectos negativos estão relacionados ao fato da atividade 

ser um trabalho prescrito; de a relação social ser difícil no trabalho; de a máquina pública 

ser um entrave. Porém reconhecem que a diversidade de pessoas e situações no ambiente 

de trabalho concorre para o crescimento pessoal e institucional; que é um ambiente de 
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livre expressão de ideias e criatividade; onde se pode fazer o que gosta, sendo assim 

prazeroso.  

As mulheres foram maioria (9) na mesma faixa etária que os homens, sendo 

também (9) pós-graduadas.  São maioria (6) as casadas e católicas, que trabalham há mais 

de 7 anos. São bibliotecárias documentalistas e atuam (8) com carga horária de 30 horas; 

10 entre as 11 mulheres recebem mais que 5 salários mínimos. Para elas os pontos 

negativos foram identificados no autoritarismo, na falta de comprometimento que 

prejudica os resultados do setor, no excesso de burocracia, no excesso de palpites que 

interfere nos processos de criação e nos conflitos causados pelo fato de uns servidores 

atuarem em regime de 30 horas e outros de 40 horas. Alguns exemplos das entrevistas 

ilustram essa classe: 

E_3 “(...) todos esses fatores que terminam gerando essa insatisfação e vontade de 

ficar em casa, mas a gente tem que trabalhar. É por isso que o trabalho aqui é só um meio 

de sustento mesmo, uma obrigação.” (Mulher, bibliotecária documentalista, 30 horas, 

espírita). 

E_5 “Pontos positivos são a oportunidade de crescimento humano que pode puxar 

coisa espiritual; esse crescimento espiritual onde eu estou, digamos assim (...) eu sou uma 

pessoa reativa diante de algumas situações (...) é uma oportunidade, enquanto eu estou 

numa chefia, de trabalhar esse lado meu; não que eu seja, não é?” (Mulher, bibliotecária 

documentalista, 30 horas, sem religião). 

O subcorpus resultante da terceira divisão, após manter a classe 6 inteira, passou 

por uma nova divisão. Desta surgiram mais 2 classes: a 5 e a 4. E, de acordo com a 

sequência de leitura em sentido ocidental, ou seja, da esquerda para a direita enfoca-se 

agora a classe 5. Ela se intitulou “O lado escuro do trabalho” por haver predominância 

dos pontos negativos sobre os positivos. Compôs-se pela contribuição de 14 participantes, 
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9 homens e 5 mulheres. As características predominantes da parcela masculina foram: 

Estão com idades entre 30-50 anos, são solteiros e pós-graduados (5). São católicos e com 

tempo de serviço entre 3 a 7 anos (6); trabalham (5) no cargo de assistente em 

administração, com carga horária de 30 horas e recebem menos que 5 salários mínimos. 

Os pontos negativos foram vinculados à ausência de plano e preocupação com a saúde do 

trabalhador; comunicação com superiores (diretores das unidades às quais as bibliotecas 

são subordinadas); distinção entre os cargos e respectivos status; infraestrutura deficiente; 

qualidade dos serviços prestados; segurança no campus. Os positivos foram: a 

comunicação interna e a jornada leve (30 horas). 

Quanto às mulheres, a maioria (5) estão na faixa 30-50 anos, são bibliotecárias, 

pós-graduadas e recebem acima de 5 salários mínimos; são casadas (3), e trabalham (4) 

com carga horária de 30 horas. São católicas (2), com mais de 7 anos de trabalho (3). Elas 

apontaram como aspectos positivos alguns valores subjetivos como a empatia, amizade, 

compreensão, gostar do trabalho e a estabilidade que ele proporciona. Os aspectos 

negativos se voltaram para a existência de cargas horárias diferentes para os trabalhadores 

de bibliotecas; para a falta de compromisso, compreensão e empatia; para os colegas que 

possuem valores rígidos, que não permitem a compreensão e o perdão, conforme algumas 

transcrições que ilustram a classe:  

E_5 “É um quadro negro para mim (...), eu vejo isso: falta de compreensão com o 

outro, empatia.” (Mulher, bibliotecária documentalista, 30 horas, Sem religião). 

E_2 “Eu acho que o aspecto negativo principal talvez seja exatamente esse 

funcionamento da máquina pública, se a gente pudesse melhorar essa dinâmica dos 

trabalhos resolveria metade dos problemas (...).” (Homem, bibliotecário-documentalista, 

30 horas, católico) 
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E_26 “(...) como a gente atende ao público em geral, a gente acaba encontrando 

alguns percalços no caminho que seriam, como eu posso dizer, os pontos negativos, mas 

que de certa forma ajuda a gente a crescer.” (Mulher, bibliotecária documentalista, 30 

horas, Evangélica). 

Percebe-se, nos depoimentos, a marcante presença das questões subjetivas. A 

compreensão, o coleguismo, a empatia, o perdão são valores reverenciados, mas nem 

sempre postos em prática. Assim, com sensibilidade a entrevistada 26 apresentou sua 

opinião acerca de um aspecto considerado negativo, que também pode ser considerado 

positivo. Mostrou, portanto a possibilidade de transformação de determinado aspecto, 

desde que se identifiquem e entendam os motivos que contribuem para que algo seja 

negativo e que se busquem opções para que a mudança aconteça. Desse modo, o lado 

escuro do trabalho pode ser iluminado. 

A classe 4, resultante da mesma partição que gerou a anterior (5), representa 

13,4% do corpus “Aspectos positivos e negativos do Trabalho”. Denominou-se “Maior 

positividade”, posto ser a classe em que se identificou maior número de aspectos 

positivos. Formou-se com segmentos de textos de 19 participantes, 11 homens e 8 

mulheres, cujas características descreve-se detalhadamente. Os homens da classe 4 são, 

na maioria (7) da faixa de 30-50 anos; pós-graduados (6) solteiros (5); evangélicos (3). 

Os assistentes em administração e os servidores que recebem acima de 5 salários mínimos 

(6) predominam. Ainda destacam-se alguns aspectos negativos: a diferença nas cargas 

horárias; os pequenos problemas que são tidos como grandes; pouca interação entre os 

membros da equipe e entre os setores; o impacto das pessoas com problemas na equipe.  

Entre as mulheres que compõem essa classe, 6 estão entre 30-50 anos; são 

bibliotecárias e católicas (6); casadas e pós-graduadas (7). Estão bem divididas quanto ao 

tempo de trabalho com metade trabalhando há mais de 7 anos. Todas, com exceção da 



113 
 

 

servidora que reduziu seu horário, recebem acima de 5 salários mínimos. Para elas os 

aspectos negativos foram: cargas horárias distintas e administração dos cumprimentos 

dos turnos ininterruptos de 6 horas (para os servidores com carga horária de 30h). Entre 

os positivos: pessoas que buscam a harmonia no trabalho; colaboração dos colegas; 

satisfação com o trabalho; receber feedback positivo; ambiente agradável e o impacto 

positivo do trabalho sobre a memória. Para ilustrar essa classe alguns trechos das 

entrevistas foram selecionados: 

E_25 “(...) essa falta de pressão, apesar de ter um prazo para terminar, não tem 

aquela cobrança. Você tem até determinada hora tal para terminar isso; no meio do 

expediente eu vou priorizando para terminar as atividades que foram propostas. Isso aí, a 

cordialidade entre os colegas de trabalho, é excelente!” (Homem, assistente em 

administração, 40 horas, evangélico). 

E_13 “(...) apesar da gente se abrir muito para a comunidade, ter um maior contato 

com o cliente, a gente não consegue ter um contato melhor com nossos próprios colegas 

de trabalho. É uma imensa dificuldade (...)” (Homem, assistente em administração, 40 

horas, ateu). 

Percebe-se, porém, que muitos aspectos tidos como negativos podem se 

configurar como oportunidades de melhorias, como observado na transcrição anterior, do 

mesmo servidor que apontou ser negativo ter mais contato com clientes externos que com 

os próprios colegas de trabalho: 

E_13 “(...) ou seja, se tivéssemos mais contatos com outros setores poderíamos 

melhorar e muito a qualidade de vida no trabalho; transformar o trabalho mais leve e mais 

eficiente.” (Homem, assistente em administração, 40 horas, ateu). 

Nesse caso, o servidor reportou-se à QVT, pois foi inquerido quais os aspectos 

positivos e negativos do seu trabalho. Nota-se, portanto, que a QV e a QVT mostram-se, 
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em determinados momentos, ser indissociáveis, como observado também na próxima 

assertiva: 

E_28 “É ter ambientes onde a gente consegue desenvolver relações harmônicas. 

Então eu acho que esse é um aspecto positivo. Eu vejo isso hoje no meu trabalho. A 

predisposição das pessoas pra isso. É claro que cada um tem situações... mas se caminha, 

se busca isso. A gente tem mais consciência disso e sabe que é importante, em questão da 

qualidade da nossa vida, da qualidade do trabalho.” (Mulher, restauradora, 30 horas, 

católica). 

Registra-se, como característica importante do método de análise lexicográfica, 

que as classes 5 e 4 apresentaram características visivelmente contrárias, fato claramente 

observável no dendograma que dispõe as duas classes em lados opostos.  No escopo da 

classe 5 predominaram os aspectos negativos, daí seu título “O lado escuro do trabalho”, 

enquanto a classe 4 compilou a maioria dos segmentos de textos com identificação dos 

aspectos positivos, portanto “Maior positividade”. 

O último subcorpus dividido originou as classes 2 e 1 que ocuparam posições 

próximas às classes 5 e 4. A classe 2 representou 13,1% do corpus analisado e denominou-

se “Diversidade e equilíbrio” por conter aspectos positivos e negativos de cada 

entrevistado nos segmentos de textos. Compôs-se por 15 participantes. Os 8 homens dessa 

classe foram maioria (5) na faixa etária entre 30-50 anos; com pós-graduação, trabalhando 

com carga horária de 40h e atuando entre 3 e 7 anos (6). Não houve predominância em 

relação ao estado civil, escolaridade, religião e salários. Todas essas variáveis estiveram 

equilibradamente representadas. Quanto aos cargos foram maioria os assistentes em 

administração (4). Eles identificaram como negativo: a indefinição na subordinação; os 

melindres; comunicação precária; excesso de burocracia; ergonomia ruim; relações 

sociais únicas e complexas. Os positivos: liberdade de expressão; flexibilidade; 
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tecnologia; abertura às novas ideias e respectiva aplicabilidade; salário certo; satisfação e 

prazer no trabalho. Participaram dessa classe, 7 mulheres. Elas predominam na faixa 

etária de 30-50 anos, são casadas (4), pós-graduadas (6) e católicas (5). São maioria (6) 

as que trabalham com carga horária de 30h e há mais de 7 anos (5). Todas recebem acima 

de 5 salários mínimos. Elas identificaram como aspectos negativos o desgaste de alguns 

relacionamentos; a falta de autonomia, empatia e compreensão; ambiente físico do 

trabalho ruim; o desrespeito ao espaço de trabalho do outro; a dificuldade de 

compatibilizar os servidores dos turnos contínuos. Os positivos foram: a adequação das 

servidoras às tarefas; oportunidade de crescimento espiritual; o interesse da chefia; o bom 

relacionamento entre os colegas, flexibilidade no horário. As palavras: “existir, achar, 

momento, liberdade, palavra, ergonomia e pouco” atingiram os critérios estabelecidos e 

apresentam-se nos exemplos das falas a seguir: 

E_21 “O aspecto negativo é a falta de comunicação que em algum momento causa 

um desentendimento. A comunicação é fundamental.” (Homem, bibliotecário 

documentalista, 40 horas, protestante) 

E_29 “Eu acho tudo isso positivo: a tecnologia, a liberdade para trabalhar. No 

caso acho que é a flexibilidade. Os negativos, acho que é a parte de ergonomia, a de 

assentos, iluminação que não é adequada para o nosso setor” (Homem, técnico de 

laboratório, 40 horas, católico) 

A classe 1 representou 12,7% do corpus. Última do dendograma, compôs-se com 

a participação de 16 servidores, 8 homens e 8 mulheres. Denominou-se “Alta 

negatividade” pelo fato de, em todos os segmentos de textos, apresentarem aspectos 

negativos. As palavras: “coisa, deixar, concluir, equipamento, burocracia, falta, precisar, 

demorar, depender, material e alguma” apresentaram as maiores frequências e 

corresponderam aos critérios de seleção. Os homens dessa classe possuem entre 30-50 
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anos. São predominantemente casados, pós-graduados e assistentes em administração (4). 

Os católicos são maioria (3), assim como os que trabalham entre 3 a 7 anos e recebem 

mais de 5 salários mínimos (5). Estão bem divididos em relação à carga horária de 30h e 

40h. Eles identificaram a morosidade da burocracia; as equipes e equipamentos 

reduzidos; a falta de material e compromisso de alguns servidores e a comunicação 

deficitária em todos os níveis (dentro do próprio setor e/ou com outros) como aspectos 

negativos.  

Os positivos foram: a liberdade para expor ideias; as conversas para resolução de 

problemas; a inovação e aplicação das novas tecnologias. A maioria das mulheres (5) 

dessa classe é pós-graduadas e está na faixa etária 30-50; são casadas e católicas (4). 

Predominam as que trabalham entre 3 a 7 anos (5); recebem acima de 5 salários mínimos 

(6) e são bibliotecárias (4). Estão bem divididas em relação à carga horária de 30 e 40 

horas. Elas elegeram o desrespeito ao espaço de trabalho do outro; a dependência entre 

setores; a infraestrutura ambiental e de equipamentos deficitária; inflexibilidade, 

desânimo, burocracia e excesso de palpites como pontos negativos. Os positivos foram a 

amizade e confiança, a paciência e contar com gestores interessados nas bibliotecas. 

Alguns exemplos de falas dos participantes que contribuíram para a classe:  

E_20 “(...) quando a gente depende de outros setores que deixam o trabalho 

comprometido dependendo se for material. Se for alguma decisão que não dependa do 

setor, então isso às vezes dificulta” (Mulher, bibliotecária documentalista, 40 horas, 

católica)  

E_6 “Os negativos são o excesso de burocracia, o excesso de... eu não diria zelo, 

mas a coisa de estar subordinado a uma hierarquia que se prolonga. Muitas vezes existe 

um pensamento muito fixo no ‘eu não concordo’ ou ‘eu não gosto disso’ ou ‘eu não faria 

isso. ” (Mulher, bibliotecária documentalista, 30 horas, sem religião). 
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Percebe-se no corpus “aspectos positivos e negativos” que parece haver certo 

equilíbrio entre esses aspectos antagônicos, no entanto, os primeiros se referem mais a 

aspectos subjetivos (amizade, compreensão, respeito, liberdade), enquanto que o segundo 

se refere aos aspectos concretos do trabalho (carga horária diferente, burocracia, 

infraestrutura deficitária). 

  

5.3.4 Atividades desenvolvidas e identificação com o Trabalho 

O corpus desenvolvido com base na transcrição das questões “Quais as atividades 

que realiza? Você se identifica com elas?” Também foi submetido à análise textual, no 

entanto, a CHD obteve uma retenção de conteúdo menor que 70% conforme previsto 

pelos indicativos do programa. Diante disso, observou-se que houve uma fragmentação 

do conteúdo, de forma que a análise se desenvolveu com base exclusivamente na análise 

de similitude, conforme a Figura 5. 
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Figura 5.  Árvore de Similitude do corpus Atividades e Identificação. 

 

Observa-se, em primeiro plano, que a palavra “ser” é a principal agregadora e 

organizadora dos conteúdos lexicográficos analisados. Dela partem as segundas mais 

fortes ligações: os verbos ter e fazer. Da ligação com o verbo ter, quatro palavras surgem, 

sendo apenas “saber” e “falar” as mais significativas, pois é possível entender essa ligação 

no sentido de “ser” trabalhador para “ter” “saber”; isto é: ter conhecimento por meio das 

experiências do trabalho, das trocas sociais, da educação continuada, todos esses itens 

identificados nos relatos dos trabalhadores. Partindo de “ter” a palavra “falar” representa 

a comunicação que, em alguns depoimentos, foi apontada como deficitária; também pode 



119 
 

 

ser essa mesma comunicação que é reconhecida por alguns servidores como gratificante 

pela liberdade de se poder falar. Do lado oposto o verbo “fazer” liga-se a “realizar” 

denotando a realização do trabalhador pelo seu fazer, seu labor, suas atividades. Liga-se 

também ao seu querer, seu trabalho como mola para realização de desejos como bem 

expressaram os poucos servidores que representaram o trabalho por dinheiro. A leitura 

também permite outra interpretação, partindo do centro para o alto, à direita, do “ser” 

trabalhador que “faz” “cursos” para poder ter outros, ou novos planos; o “ser” que 

“trabalha” a “catalogação”, uma “atividade” específica e bastante representativa do 

“bibliotecário”, com a qual alguns servidores se identificam e realizam-na com prazer; o 

“ser” que “trabalha” para “atender a demanda”; o “ser” trabalhador – servidor - que 

precisa se colocar no lugar de “outro” para “ir lá”, ir além de si, superar-se ao colocar-se 

no lugar do colega e buscar, com base na empatia, o caminho da compreensão, da 

harmonia, da paz no trabalho, como foi ouvido em depoimentos de alguns servidores. 

O perfil predominante dos servidores que participaram do corpus Atividades e 

Identificação é composto por católicos, que trabalham 40 horas semanais, tem uma 

percepção muito boa do seu trabalho através do seu cônjuge, e boa através dos seus 

amigos, com exceção de dois servidores que relataram uma percepção negativa dos 

amigos e pouca identificação com as atividades. A maioria é assistente e auxiliar em 

administração com menos de 7 anos de admissão. 

 

5.3.5 Principais dificuldades do Trabalho 

A análise do corpus “Principais dificuldades do trabalho” apresentou 4.387 

ocorrências de palavras, sendo 1.017 formas distintas, com a frequência média de 4,3 

palavras para cada forma, sendo esse o critério utilizado como ponto de corte para a 

inclusão no dendograma.  Esse corpus foi dividido em 130 segmentos de texto e, destes, 
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94, ou seja, 72,3% do total de palavras foram organizadas pelo método de classificações 

hierárquicas descendentes (CHDs), indicando o grau de semelhança no vocabulário das 

5 classes resultantes. Na Figura 6, expõe-se o dendograma e as respectivas classes 

resultantes da análise realizada com o auxílio do software. 

 

Figura 6. Dendograma do corpus Principais dificuldades do Trabalho. 

Percebe-se que o corpus sofreu uma primeira partição originando a classe 1 que 

se opôs a todas as outras, em seguida sofreu uma segunda partição originando a classe 5, 

quando novamente se dividiu dando origem à classe 2, e por fim, na última partição 

originou as classes 4 e 3. 

A classe 1 nomeada de “Poder e gestão” indica que alguns participantes, 

especialmente os homens, são pessoas que ganham até 5 salários mínimos, recentes no 

trabalho (até 3 anos). No que diz respeito às dificuldades no trabalho estão atreladas a 

questões de poder, de forma que as pessoas que estão na coordenação deveriam ter mais 

planejamento e gerenciar melhor os processos de trabalho.  Além disso, os participantes 

ainda mencionam problemas com a grande demanda que precisam lidar no seu trabalho. 
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Algumas palavras que apresentaram associação mais significativa com a classe foram: 

“ter, poder, gente, biblioteca, melhor, grande, demanda, curso e coordenação.” Os trechos 

de entrevistas em seguida, recuperados pelas palavras “coordenação” e “poder” 

exemplificam a classe 1: 

E_8 “O que eu sinto é exatamente isso: que a gente pudesse ter algo mais, uma 

coordenação, uma metodologia mais definida com relação as etapas do processo de 

trabalho que nós administramos no dia-a-dia”. (Homem, assistente em administração, 30 

horas, judeu). 

E_17 “(...) eu sinto dificuldades nessa área, de ter uns cursos mais específicos 

nessas áreas, como por exemplo, em bases de dados para poder orientar os usuários. A 

gente também não teve esses cursos”. (Mulher, bibliotecária-documentalista, 40 horas, 

católica) 

A Classe 5 obteve maior porcentagem de contribuição na composição do corpus, 

nomeada de “Atividades diárias”, expõe as dificuldades para tentar realizar as tarefas 

previstas diariamente, indicando problemas quanto ao acúmulo de atribuições, 

dificuldades para realizar e cumprir as metas em tempo hábil e que esta seria uma questão 

a ser resolvida pela instituição. Contribuíram para essa classe principalmente os 

bibliotecários e pessoas com ganhos acima de 5 salários mínimos. As palavras mais 

associadas com a classe foram: “dificuldade, conseguir, maior, questão, atividade, ainda, 

muita, tentar, instituição, principal, dia.” Alguns trechos de entrevistas nos quais constam 

as palavras “atividades” e “conseguir” foram selecionados para ilustrar a classe 5: 

E_20 “(...) estão no cronograma de atividades, então o sentido que a gente tem é 

de obrigação de cumprir. Temos é de encarar o desafio e o tempo é pouco para superar as 

dificuldades”. (Mulher, bibliotecária-documentalista, 40 horas, católica) 
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E_19 “(...) há 13 anos que estou aqui, e coisas que desde que eu cheguei aqui que 

luto, e fica nessa pendência, deixa para a próxima gestão e na próxima gestão não se 

consegue”. (Homem, assistente em administração, 30 horas, católico) 

A Classe 2 foi nomeada de “Meu fazer e o fazer do Outro” e parece traduzir 

questões operacionais do trabalho, como um lugar que seja “meu” para trabalhar, fazer 

atividades que seriam de responsabilidade de outros, e ter um espaço e um instrumento, 

por exemplo, um computador, de uso mais individual. Contribuíram para essa classe as 

pessoas que apresentam tempo de serviço entre 3 e 7 anos, auxiliares em administração. 

As palavras que se associaram à classe de forma estatisticamente significante foram: “ir, 

outro, fazer, estar, computador, meu”. Novamente, seguem ilustrações da classe com as 

palavras “computador” e “horário”: 

E_13 “(...) eu gostaria muito de voltar a cursar a graduação que eu fazia, mas não 

teria condições no momento, porque não teria como conciliar o estudo e o horário de 

trabalho. O estudo, sendo ele presencial até por que eu tenho dificuldades de locomoção, 

não tenho veículo próprio”. (Homem, assistente em administração, 40 horas, sem 

religião) 

E_11 “(...) você pode soltar o bibliotecário ou o assistente administrativo aqui, 

num birô, na frente de um computador e dizer também: faça isso aí. Isso é o seu trabalho 

também... Mas, não se busca a qualidade”. (Homem, assistente em administração, 30 

horas, sem religião) 

A Classe 4 se contrapôs à Classe 3, no entanto, essa aparente oposição se apresenta 

como perspectivas complementares. De um lado, a Classe 4 se posiciona pela 

“necessidade de aprender”, que parece indicar que os entrevistados entendem que é 

preciso ter educação continuada para executar o trabalho de uma forma mais adequada, 

no entanto, em oposição, os mesmos não sentem que isso lhes ofereça algum tipo de 
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“oportunidade profissional” (Classe 3), atribuindo essa constatação as dificuldades de 

serem ouvidos e de terem algum espaço de fala. Além disso, acreditam que há problemas 

nas relações interpessoais e na estrutura do ambiente de trabalho. Para a Classe 4 as 

palavras mais significativas foram: “saber, trabalhar, necessidade, aprender” e para a 

Classe 3 foram: “existir, biblioteca, vez, achar, falta, oportunidade”. Alguns trechos das 

Classes 4 e 3, nesta ordem representadas adiante, ilustram o conteúdo das entrevistas: 

E_12 “(...) por mais que a gente tenha esse entendimento do estudo continuado, 

não sei se eu relaciono, porque a gente tá trabalhando com ferramentas digitais, então 

acontece da gente nunca tá no topo, sendo um dos melhores”. (Mulher, bibliotecária-

documentalista, 30 horas, católica). 

E_5 “As dificuldades são dificuldades humanas; certo perfeccionismo. Isso é uma 

coisa ridícula: perfeccionismo, rigidez. Pessoas rígidas demais nos seus valores; falta de 

compreensão; acho que é isso. Não vou colocar dificuldade material não. Para tudo se dá 

um jeito”. (Mulher, bibliotecária-documentalista, 30 horas, sem religião) 

A diversidade de dificuldades identificadas mostra, de forma contundente, os 

variados pontos de vista, motivações e razões muitas vezes subjetivas como apresentadas 

pela entrevistada 5. São fatores conjuntos, ancorados e objetivados por cada indivíduo, 

que contribuem para as diferentes características atribuídas às representações sociais do 

trabalho. Enquanto uns apresentam apenas questões materiais e administrativas, outros as 

excluem completamente e atribuem toda a dificuldade encontrada no trabalho aos 

relacionamentos. 

Por fim, as representações sociais do trabalho para os servidores de bibliotecas se 

mostram múltiplas e ambivalentes. Nessa direção, chama a atenção o papel atribuído às 

relações com colegas, como algo positivo, capaz de ser motivo para o trabalho, mas 

também negativo, indicando problemas de relacionamento. Para a maioria dos servidores 
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o trabalho é representado mais como prazer, aprendizagem, realização, necessidade 

subjetiva e contribuição social, e menos como renda, sobrevivência e sofrimento.  

 

5.4 Crenças normativas sobre trabalho 

Ao elaborarem-se questões relativas à percepção das pessoas próximas aos 

participantes, buscou-se apreender e entender como se constituía o universo de valores 

percebidos sobre o trabalho dos participantes. No caso da presente investigação 

consideraram-se como integrantes do grupo de pertença os indivíduos próximos aos 

entrevistados nas esferas laboral (colegas, chefias, clientes), e não-laboral (cônjuge ou 

companheiro/a, familiares de primeiro e segundo graus, e amigos). As respostas se 

apresentaram de acordo com a tabela 6, mas não houve associações estatisticamente 

significativas com categorias sociodemográficas ou laborais. 

Tabela 6.  Distribuição das frequências da pergunta “Como você pensa que seu trabalho 

é percebido por...”. 

Variáveis 

Categorias  

Não 

importante 
Pouco Indiferente Importante 

Muito 

importante 
NA 

Cônjuge 0 0 0 7 15 8 

Família 1 0 1 4 13 12 0 

Família 2 0 1 7 13 4 5 

Amigos 1 1 7 16 5 0 

Colegas 0 1 2 21 6 0 

Chefe 0 1 3 17 9 0 

Clientes 0 0 5 15 10 0 

Nota: Não se Aplica (NA) para relações não existentes. 
   Fonte: Autoria própria 

 

 A última pergunta do instrumento especificamente desenvolvido para esse estudo 

questionou o nível de importância do trabalho do entrevistado para a QV dele. Assim, foi 

possível apurar que 20 servidores acharam o trabalho deles muito importante para a 

qualidade de vida; 8 perceberam o trabalho como importante; um entrevistado achou que 

não era importante e para um outro foi indiferente a importância do trabalho para a sua 



125 
 

 

QV. Essa pergunta, como esclarecido no método, foi aplicada como última etapa da 

entrevista, quando os participantes já possuíam conhecimentos a respeito de todos os 

fatores que compõem a qualidade de vida.  

 Observa-se que a soma dos servidores que apontaram percepções positivas 

(importante e muito importante) correspondeu a 28, ficando apenas 2 servidores com 

percepções de menor valor. Esse fato está em consonância com os níveis altos de QV 

registrados pelo WHOQOL-Bref. 
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6. Discussão dos Resultados 

6.1 Para melhor compreender a discussão 

O grande desafio deste estudo consistiu em apreender e compreender as possíveis 

associações entre os fenômenos que permeiam as representações sociais do trabalho e da 

qualidade de vida dos participantes investigados, considerando ser essas representações 

compostas por múltiplos fatores que se mostraram por meio das falas, expressões e 

atitudes do cotidiano, oriundas da subjetividade de cada participante. Diante de tal 

propósito o maior foco da investigação se voltou para identificar os elementos que 

constituem as representações sociais apreendidas, suas bases, os compartilhamentos, as 

comunicações a partir das quais trafegam, se transformam, o que expressam.  

Nesse sentido, buscou-se inicialmente entender o percurso histórico e cultural que 

o conceito de sujeito recebeu ao longo dos séculos, bem como a importância desses fatos 

para o estudo das representações sociais. E, para melhor evidenciar os possíveis 

distanciamentos ou aproximações entre as representações investigadas optou-se por 

inicialmente aborda-las em separado e, em seguida, discutir o que os achados apontaram. 

Portanto, num procedimento não usual para a discussão de resultados, apresentam-se 

alguns aportes teóricos, que se espera poderem trazer contribuições para a compreensão 

dos processos intervenientes e constitutivos das representações sociais agora discutidas.  

 

6.2 O sujeito nas Ciências Sociais  

A conceituação do “sujeito” vem passando por transformações que resultam das 

mudanças às quais a sociedade constantemente está submetida. Seu significado foi, a 

princípio, resgatado do esvaziamento das correntes filosóficas que, de forma equivocada, 

não alcançaram as concepções de Descartes sobre corpo e alma, limitando-as apenas ao 

clássico dualismo, sem um amplo entendimento da sua proposta (Jodelet, 2009). 
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 O sujeito cartesiano foi concebido em outra perspectiva por Hegel (177-1831) um 

século depois. Busch (2005), por sua vez, ao abordar as interações em torno do trabalho 

reporta-se a uma das concepções hegelianas mais influentes, a relação dialética senhor 

versus  escravo, em que o sujeito servus é aquele que, para garantir sua sobrevivência, se 

assujeita às imposições de um trabalho prescrito, transcendendo a natureza dos seus 

instintos ao libertar-se dos seus desejos através da servidão e da exteriorização do seu 

trabalho. 

 A relação dialética escravo e senhor, trabalhador e empregador ou gestor, 

permanece atual e se mantém viva, em determinadas representações para o trabalho, como 

pôde ser observado em alguns depoimentos dos participantes desta pesquisa. Assim 

observou-se que enquanto para uns o trabalho foi representado como subsistência, dever, 

obrigação; para outros, foi dignidade, crescimento, realização, paz, prazer. O trabalho 

também foi representado como oportunidade de crescimento, tanto pessoal, como 

profissional e mesmo espiritual, como enfatizado por alguns, pois é na superação dos 

desafios, na convivência, na empatia, no respeito ao outro; com  a compreensão e o 

perdão, que é possível ter-se um ambiente de trabalho e familiar equilibrado. Isto foi 

registrado nos dados coletados. E, por ser um tema bastante investigado, o equilíbrio entre 

as esferas familiar e laboral também é evidenciada nesta discussão. 

 

6.3 Sujeito e dialogicidade 

 O sujeito do dualismo cartesiano também foi revisto por Moscovici (1961) ao 

propor, com base na teoria das representações sociais (TRS) uma nova visão para a 

relação subjetiva razão e emoção, sujeito e objeto, razão e senso comum. Sua teoria foi o 

marco do abandono para a abordagem behaviorista, que traçava distinção entre sujeito e 
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objeto. Nas RS não há distinção entre os universos interno e externo do grupo ou do 

indivíduo, posto não serem sujeito e objeto necessariamente distintos (Abric, 1998). 

  As RS, na teoria proposta por Moscovici (1961), não mais teriam o papel de 

simples mediadoras entre o indivíduo e o objeto representado, mas sim de determinantes, 

tanto para o estímulo, quanto para as respostas. Essa proposta foi aprofundada por Jodelet 

(2001, 2009) ao descrever como ocorrem as relações entre sujeitos e objetos nas RS. Para 

tanto a autora elaborou em esquema, sua tríade dialógica, representado por esferas que 

simbolizam os universos de pertença social dos indivíduos, em que ocorrem os processos 

pelos quais as RS se constituem e se transformam. Assim, a título de correlacionar teoria 

e representações apreendidas, buscou-se descrever e entender, a partir da funcionalidade 

de cada esfera, as etapas e características da dinâmica das RS. 

                                                                     

  

  

 

 

 

 

 

Figura 7.  As esferas de pertença das representações sociais.   

                              Fonte: Jodelet (2009). 

 

        Subjetivo    Não há pensamento 

descarnado 
      Não há indivíduo isolado 

    RS 

     Transubjetivo   Intersubjetivo 

           

Contexto social de interação e 

inscrição Espaço social e público 



129 
 

 

Na esfera da subjetividade ocorre a interação do indivíduo consigo mesmo. Nela, 

o sujeito é o ator socialmente ativo, inserido em seu contexto social, no caso deste estudo, 

o contexto são as bibliotecas do SISBI, espaço laboral no qual são constituídas as 

representações sociais, sendo o trabalho uma delas. Entretanto o trabalho é um dos 

aspectos de um contexto maior, a própria vida, da qual é avaliada a qualidade das 

dimensões física, social, psicológica e ambiental, dos domínios da QV e do instrumento 

que foi utilizado para, com base na percepção subjetiva de cada servidor, identificar em 

que nível de satisfação se encontravam os indivíduos em relação a esses domínios no 

período que foi aplicado o instrumento. 

 É nessa esfera que a identidade do sujeito se estabelece, tanto como trabalhador, 

colega, chefe ou subordinado, quanto como desportista, mãe ou pai, religioso, ativista 

sindical. Tal identidade é sustentada de acordo com o papel desempenhado no grupo, bem 

como a partir da sua cognição, experiências de vida, capacidade de sujeição ou rejeição 

às normas, pressões e controles sociais, afetos e emoções que contribuem para a 

construção ou transformação das RS, as quais direcionam suas atitudes, os 

comportamentos e posicionamentos sociais (Jodelet, 2006, 2009). 

As interações que ocorrem na subjetividade dos participantes foram traduzidas, 

tanto nos depoimentos, como nas reações. Assim observou-se participantes não se 

assujeitando a cumprir ordens, por considerá-las equivocadas, dando-se ao direito de 

rebelar-se contra a imposição do trabalho prescrito, identificando com insatisfação, 

naquela oportunidade, o desenho organizacional por ele considerado incoerente.  

Na esfera da subjetividade pôde-se apreender algumas RS do trabalho bastante 

significativas. O relato do servidor chefe que fala de cuidados com a equipe, que busca 

conforto e bem-estar a partir de iniciativas próprias; da participante que traduz o valor 
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atribuído ao seu trabalho pelo exemplo dado pelo pai; o autorreconhecimento com o 

esforço empreendido pelo auxiliar administrativo que galgou novos patamares no seu 

trabalho para poder oferecer mais qualidade de vida à família, esses são alguns entre uma 

ampla diversidade de depoimentos que mostraram o lugar ocupado pelas RS do trabalho 

e da qualidade de vida para os entrevistados. 

 Na esfera da intersubjetividade, ocorre a interação do indivíduo com o outro ou 

com os grupos. Por meio dessas interações, as RS são negociadas, estabelecidas, 

compartilhadas e até mesmo ressignificadas pelos processos de comunicação verbal 

direta. É nesse espaço que acontecem as trocas dialógicas, que informações são trocadas, 

acatadas ou refutadas, e externadas nas atitudes e comportamentos; os saberes são 

construídos – ou desconstruídos com a novidade ancorada -, onde acordos são firmados, 

mantidos ou quebrados confirmando assim o resultado da evolução do sujeito que se dá 

ao direito de ter direito, e externar a sua opinião, refletir e não se submeter às atitudes 

com as quais ele não concorda ou que não estão de acordo com seus preceitos éticos e 

morais, suas conveniências, crenças, valores, ou mesmo, num nível mais profundo, com 

suas representações cristalizadas. 

É na esfera da intersubjetividade que os conflitos e confrontos vêm à tona. Se eles 

são incubados na subjetividade, alimentados pelas reflexões interiores, amarrados nas 

representações cristalizadas e nós figurativos, é nessa esfera que surgem, fruto do dilema 

gerado por uma RS ancorada no nível individual, incongruente com a compartilhada pelo 

grupo. É nessa esfera que objetos ou temas de interesse do grupo ganham interpretações 

e significados consensuais ou divergentes, sendo, portanto, essa a ocasião para 

negociações e novas significações para as RS. Essa é a oportunidade que Jodelet (2009) 

identifica ser privilegiada pela psicologia social por favorecer as intervenções que 

objetivam contribuir para transformar as RS do trabalho dos indivíduos no contexto 



131 
 

 

organizacional. É essa estratégia que se intenciona levar como devolutiva para o ambiente 

da pesquisa sobre as representações apreendidas neste estudo. 

A terceira esfera (transubjetividade) é permeada pelos elementos pertencentes as 

demais esferas e incorpora todas as interações possíveis ao criar um entrelaçamento de 

conceitos e evidências lógicas, morais, científicas que são acatadas e compartilhadas pelo 

grupo por ter sentido no contexto social no qual está composto.  A interseção da 

transubjetividade com a intersubjetividade evidencia os recursos comuns do grupo para 

interpretação da realidade. Assim valores, crenças e conhecimentos do senso comum 

circulam por meio das representações que são partilhadas de acordo com a avaliação que 

recebem dos sujeitos, passando a ser endossadas por submissão ou adesão. Por esse 

percurso partiu-se do sujeito cartesiano e chegou-se ao sujeito contemporâneo, produtor 

das RS que foram investigadas nesta pesquisa (Doise, 1989; Jodelet, 2009; Moscovici, 

1976, 2003; Torres, 2010).    

Nesse cenário, os indivíduos que participaram deste estudo foram oriundos de dez 

setores da maior biblioteca do sistema e de cinco bibliotecas setoriais. Tal quantitativo 

contribuiu para esboçar um panorama amplo das representações sociais dos dois objetos 

investigados; trata-se, contudo, de um panorama estanque, fixado até o momento no qual 

os dados foram coletados; uma fotografia que registrou o que se mostrou naquela 

oportunidade. No que se refere à ideia da apreensão e do registro da realidade, poderia 

ser metaforicamente comparada com a gravação de um vídeo, no qual há um corte, 

embora haja a certeza de uma continuidade. Essa seria uma metáfora bem mais adequada 

para expressar como o trabalho é representado no lócus biblioteca e sobre a representação 

da qualidade de vida na visão dos seus trabalhadores. 
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6.4 As representações sociais da qualidade de vida dos servidores investigados 

É no espaço biblioteca, físico e abstrato, onde ocorrem as relações inter e 

transubjetivas. Essas inter-relações são motivadas por um conjunto de fatores que, 

notadamente, pelos relatos dos participantes, contribuíram para formar suas 

representações sociais.  

As RS constituídas pelos participantes para a qualidade de vida foram bastante 

variadas. Diante de tal fato, recorreu-se à recomendação de Moscovici (1961) que, para 

melhor entender uma RS, é necessário tê-la como parte integrante da dinâmica social e 

resultante da estrutura na qual está inserida. Jodelet (2009) complementa o tema ao 

identificar que essa estrutura social é permeada por divisões, clivagens e distinções que 

se projetam na elaboração das diferentes RS sobre um mesmo objeto. Nessa perspectiva, 

a autora aponta as condições socioeconômicas e os sistemas de orientação (normas, 

valores, atitudes e motivações) como determinantes para a pluralidade e complexidade 

das RS sobre um mesmo objeto. 

Como pode-se observar nos resultados, as evocações e classes resultantes das 

análises lexicográficas mostraram significados atribuídos para QV muito próximos aos 

itens que constam nos domínios do WHOQOL-Bref, apesar de os participantes 

desconhecerem a existência do instrumento no momento da coleta de dados. Nesse 

sentido, palavras vinculadas a relacionamentos (família, amigos, colegas de trabalho); a 

direitos (saúde, segurança, educação, transporte) e a conceitos completamente subjetivos 

(bem-estar, harmonia, paz, saúde, empatia, equilíbrio, amizade) foram utilizadas na 

composição das RS sobre QV. Tais palavras também figuraram na árvore de similitude, 

bem próximas às principais palavras organizadoras, o que confirma a força delas para 

representar o constructo investigado.  Esses conceitos positivos foram evidenciados pelos 
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resultados estatísticos do WHOQOL-Bref que apresentaram pequenas variações para o 

nível da QV, de modo geral, considerado bom pelos participantes.  

É importante observar que o domínio ambiental envolve aspectos como 

segurança, recursos financeiros, acesso a informações, poluição, clima, transporte, lazer 

e ambiente físico. Nesta pesquisa, transporte, lazer e segurança foram citados nos 

depoimentos, mas os demais não foram identificados como impactantes na QV. Infere-se 

que a posição do domínio ambiental abaixo das demais foi predominantemente 

determinada pela avaliação do ambiente de trabalho que como será abordada em 

parágrafos posteriores. 

Ademais, observou-se que a satisfação com a saúde sofreu influência dos aspectos 

físicos que repercutiram significativamente na avaliação geral da QV. Nessa direção, o 

domínio psicológico também exerceu influência no domínio físico e na satisfação com a 

saúde. Tal fato mostra a força dos afetos, emoções, sentimentos que podem ser positivos 

ou negativos – e até ambivalentes – direcionados às pessoas (família, amigos, colegas, 

chefias) ou a situações e posicionamentos. Esses aspectos subjetivos estão na raiz das 

representações e são forças motrizes para as interações sociais.  

Nesse sentido, a amizade entre os colegas foi apontada por participantes como 

justificativa para permanência no setor. Com o mesmo cenário (as interações entre 

colegas e chefia), mas em cena diferente (o momento do acesso às informações, durante 

a entrevista) pôde-se testemunhar a fala embargada da servidora que se reportou à 

empatia, à compreensão, ao perdão, como elementos-chave para o bom convívio no 

ambiente de trabalho, valores antagonicamente reverenciados, mas não vivenciados, nas 

palavras dela. Nota-se que está se tratando de qualidade de vida e, mesmo tendo sido 

reforçado isso com a entrevistada, foi por ela relatado o fato social relativo ao ambiente 
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de trabalho. O que mostra o impacto das interações ocorridas no ambiente de trabalho em 

seu estado psicológico e qualidade de vida.  

 

6.4.1 Gênero e representações sociais da qualidade de vida  

Em busca de sinais, especificidades ou evidências quanto às possíveis diferenças 

na avalição da QV entre homens e mulheres, efetuou-se separadamente a análise dos 

resultados por gênero. Contudo, não se obtiveram distinções significativas entre as 

representações dos dois sexos. No tocante a possíveis diferenças entre homens e 

mulheres, Meira e colaboradores (2013) investigaram a percepção dos professores sobre 

seus trabalhos, mas ao final, assim como na presente pesquisa, não consideraram que o 

sexo se constituísse em uma variável importante na atribuição das diferenças. Já Cyrino 

(2009), com enfoque centrado em RS e gênero, investigou as representações sociais 

apenas das mulheres, uma vez que considera a complexidade das relações articuladas 

entre o trabalho doméstico e o assalariado frente à diversidade das responsabilidades que 

a mulher assume na atualidade. 

Carvalho (2009), por sua vez, explorou as diferenças de gênero na constituição do 

ambiente doméstico num estudo historiográfico que remonta há dois séculos. Apesar da 

distância temporal, há proximidade disciplinar, pois esse é um estudo sociológico que 

explorou as representações de gênero, apresentando, portanto, conteúdo para a presente 

discussão. Nele, a autora trabalha vinculando a figura do homem a uma individualização 

potencializada; em contraposição, numa perspectiva feminina ocorre uma 

despersonalização da mulher, que, em nome da harmonia, ela se funde e se camufla no 

ambiente que a rodeia. Tais diferenças não foram acentuadamente observadas na 

investigação discutida. 
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Diante da não localização de estudos sobre diferenças entre gênero nas RS do 

trabalho em bibiotecas, tomou-se como parâmetro a pesquisa de Boulsfield, Camargo, 

Silva & Torres, (2015) sobre diferenças entre gêneros para as representações sociais do 

envelhecimento. No estudo observou-se que, para os homens, a ideia de doença, solidão 

e incapacidade se alinhou mais à perspectiva patológica e negativa das perdas do 

envelhecimento;  já para as mulheres esse  mesmo envelhecimento constou vinculado às 

questões domésticas e familiares. Na pesquisa em discussão não se evidenciaram 

distinções notórias nas RS sobre trabalho e QV entre homens e mulheres. 

Diferentemente da rigidez de papéis do estudo de Carvalho (2009), registraram-

se ocorrências distintas na investigação dos servidores de bibliotecas universitárias, como 

as identificadas no depoimento do servidor gestor que, num gesto de atenção e 

acolhimento à equipe, procurou decorar as paredes cinza da sala, na expectativa de 

atenuar a aridez do ambiente; também providenciou um cantinho para o café com 

bolachas, algo para tornar o ambiente laboral mais próximo do familiar na intenção de 

proporcionar mais bem-estar. 

Quanto à relação entre trabalho e família é tema vastamente explorado em 

pesquisas documentadas na literatura científica. Aziz e colaboradores (2011) 

investigaram em bibliotecários servidores de bibliotecas acadêmicas em Klang Valley 

(Malásia) as variáveis trabalho e não trabalho, sendo este último considerado sinônimo 

de família pelos autores. Os pesquisadores mostraram, com base em extensa revisão 

bibliográfica, que a relação trabalho e família, associada às responsabilidades do gênero 

feminino, é apontada como o principal fator na diferença de papéis sociais 

desempenhados por homens e mulheres trabalhadoras ainda hoje. O estudo está em 

consonância com pesquisas brasileiras (Cyrino, 2009; Figueiredo & Zanella, 2008) que 

abordam as condições de desigualdade entre homens e mulheres, tais como menores 
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salários e menos oportunidades de crescimento para elas. Em oposição a esses achados 

as servidoras investigadas nas bibliotecas declararam maiores salários que os homens. 

As responsabilidades do gênero feminino também foram registradas na presente 

investigação, neste caso, diretamente relacionada à carga horária de 40 horas que se 

mostrou de difícil conciliação para as demandas de educação dos filhos pequenos, de 

acordo com depoimento dado por três mães. Interessante observar que, apesar de a 

mostra ter igual número de homens e mulheres, o tema constou em apenas um 

depoimento masculino, oportunidade na qual o servidor reconheceu o aspecto positivo 

das 30 horas que possibilita dar mais tempo para atenção ao estudo dos filhos, poder 

acompanhá-los em passeios e demais tarefas paternas. 

A esse respeito, Aziz e coautores (2011) lembram que, assim como para os 

participantes da investigação em Klang Valley, em todo o mundo as pessoas precisam 

fazer malabarismos para conciliar as duas esferas mais importantes de suas vidas: a 

família e o trabalho E, como se observou nos relatos, ter habilidade com malabares 

parece ser algo em comum entre as mulheres e algo bem mais exigido das que 

trabalham.  Esse mesmo malabarismo necessário, mas não exclusivo de determinado 

gênero, é reconhecido por Stecher (2011) como resultante de uma sociedade capitalista 

em que as mudanças no mercado de trabalho, na organização das empresas e gestão de 

instituições debilitam a centralidade do trabalho e a identidade pessoal e coletiva dos 

indivíduos. 

Nas entrevistas da pesquisa em discussão, identificou-se essa necessidade de 

malabarismo na afirmativa de uma jovem mãe ao relatar que, mesmo se estivesse na 

iniciativa privada, ela não deixaria de trabalhar; iria tentar ajustar-se, como vem 

conseguindo até então. Para ela é muito importante a família, cuidar da filha, assim 
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como ter trabalho. Não abriria mão nem de um nem de outro. A servidora concluiu com 

um suspiro ao afirmar que assim vive: tentando adequar suas atividades familiares com 

o seu trabalho. E tentar a conciliação, buscar o equilíbrio e a harmonia entre essas duas 

esferas, minimiza as chances de conflitos e melhora a qualidade de vida, essa é a 

conclusão do estudo realizado na Malásia.  

6.5 Associações entre as RS do trabalho e da QV para os servidores de investigados 

As especificidades de cada ambiente de trabalho, e entre elas a existência de 

setores com cargas horárias distintas, como os da Coordenadoria de Apoio ao Usuário, que 

tem amparo legal para funcionar em turnos ininterruptos de seis horas, tem se constituído 

em objetos de confrontos e conflitos, posto terem as demais Coordenadorias carga horária 

convencional de 8 horas com intervalo para almoço. Essa questão mostrou-se sempre 

presente nos depoimentos dos servidores, alguns reconhecendo positivamente o turno de 

seis horas consecutivas como oportunidade para mais dedicação à família, ou a sua própria 

educação continuada, tempo para o lazer e esporte. Outros ainda lamentando não poderem 

usufruir os mesmos “direitos”, de não terem sido “contemplados”; palavras expressas com 

entonações de mágoa dos entrevistados. 

Essas falas se desenharam nas diferenças entre os escores do WHOQOL-Bref para 

os grupos de servidores que trabalham 30 e 40 horas. A heterogeneidade das respostas 

mostra que, para os servidores de 40 horas, há mais variação e declínio dos escores em 

quase todos os domínios, acentuadamente do ambiental, provavelmente por terem 

avaliações não satisfatórias para as instalações físicas do trabalho como ficou evidente 

em muitos depoimentos. A exceção ficou com o domínio social, que pode ter sofrido 

interferências das avaliações baseadas em relacionamentos afetivos fora do trabalho, ou 

mesmo no trabalho, pela possibilidade de laços de amizade já sedimentados.  
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6.5.1 Qualidade de vida e ambiente laboral  

Observou-se que entre os domínios, o do “Meio Ambiente” apresentou as menores 

pontuações. É válido enfatizar que esse domínio é caracterizado pela satisfação com 

grande diversidade de itens incluindo o acesso aos serviços de saúde, transporte, 

segurança, finanças, local de moradia, entre outros (Anexo 7). Contudo, a 

predominância das queixas foi em relação ao ambiente laboral, com algumas 

especificamente relacionadas às instalações e ao mobiliário; outras, mais numerosas, 

relativas aos relacionamentos entre colegas e chefias, fatos que interferem no bem estar 

das pessoas no trabalho. E, como enfatizado por Lim (2008), a permanência no trabalho, 

por ocupar grande parte do dia, concorre para que as reações emocionais ali geradas 

resultem em interferências nas atividades realizadas em outros ambientes ou nos 

círculos sociais do trabalhador. Essa mesma constatação foi observada no estudo de 

Aziz e colaboradores (2011) ao investigar a relação entre variáveis do trabalho e não 

trabalho (família) em bibliotecários. 

É importante lembrar que a satisfação com o desempenho das atividades e a 

capacidade para o trabalho são as questões 17 e 18, facetas do Domínio Saúde Física 

do WHOQOL-Bref. Percebeu-se que, quando esses itens foram bem avaliados e houve 

um valor positivo atribuído à importância do trabalho, a avaliação sobre o ambiente 

laboral bem como sobre as interações sociais ali ocorridas também foi positiva. Existe, 

portanto, na interrelação entre esses itens, a sinalização de associações entre QV e QVT. 

Os dois constructos aparecem vinculados, inclusive nos depoimentos registrados, como 

se evidenciou na fala do servidor E13 ao discorrer sobre as representações da QV como 

a possibilidade de dar atenção aos amigos, a si próprio em relação à saúde e ao bem 

estar; conviver bem com a sociedade; estar bem no ambiente de trabalho; e ainda ter 

condições de se aperfeiçoar. 
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Alguns aspectos físicos das bibliotecas (instalações, mobiliário, climatização, 

privacidade para melhor execução de tarefas que requerem concentração) foram 

lembrados com recorrência durante as entrevistas. Considerando essa ocorrência, 

percebeu-se que o resultado para o domínio meio ambiente do WHOQOL-Bref 

provavelmente sofreu influência dessas queixas, pois nos depoimentos foram enumeradas 

questões como: salas inadequadas, pequenas e incompatíveis para a demanda dos 

serviços; estruturas arquitetônicas das bibliotecas, algumas antigas, improvisadas ou mal 

adaptadas, que não correspondem à complexidade dos serviços oferecidos; e ainda os 

móveis inapropriados para as tarefas executadas e estatura física dos servidores. 

Em consonância com esse resultado, queixas semelhantes foram externadas pelos 

participantes do projeto “A qualidade de vida que eu quero na UFRN”. Na devolutiva 

apresentada aos servidores e gestores, Torres e Paschoal (2015), relataram que, em 

condições de trabalho, o item de pior avaliação pelos participantes foi o mobiliário.  A 

referida pesquisa sobre QVT também identificou, como fonte de mal-estar, as relações 

sócioprofissionais conflituosas (24%), a desvalorização e falta de reconhecimento no 

trabalho (31%). Esses mesmos itens foram identificados como dificuldades ou aspectos 

negativos nos depoimentos dos entrevistados da investigação em discussão. 

Na pesquisa de Torres e Paschoal (2015), a amizade no ambiente de trabalho foi 

apontada por 49% dos participantes como item de grande contribuição para gerar bem-

estar. Esse achado está em consonância com depoimentos ouvidos dos servidores das 

bibliotecas, item bastante mencionado nas falas. A amizade vivenciada no ambiente de 

trabalho foi reconhecida como único motivo para alguns servidores permanecerem em 

determinados setores, fato esse comprovado pelo desenho dos escores do domínio 

psicológico e social, já registrado. 
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6.5.2 QVT, profissão e satisfação no trabalho  

As pesquisas sobre satisfação no trabalho de bibliotecários e demais profissionais 

da área, incluindo os gestores e pessoal da área de tecnologias da informação, se 

intensificaram e foram mais disseminadas a partir da década de 1970, de acordo com Lim 

(2008). Ao considerar esse mesmo período base da varredura bibliográfica para traçar 

paralelos entre qualidade de vida e satisfação no trabalho, Silva e Ferreira (2013) 

identificaram as principais dimensões que integram um conjunto de semelhança 

conceitual presente nas pesquisas sobre QVT e satisfação no trabalho, quer sejam: a) 

salários e benefícios; b) oportunidade de uso e desenvolvimento das próprias 

competências; c) condições físicas e de segurança no ambiente de trabalho; d) 

relacionamento e comunicação entre supervisores e empregados; e) relacionamento 

interpessoal com os colegas de trabalho. f) oportunidade de reconhecimento e ascensão. 

Observou-se que, mesmo com parâmetros conceituais próximos, entre as pesquisas de 

Hart (2010), Lim (2008), Silva e Ferreira (2013) e a que se discute, há pontos 

convergentes e divergentes.  

Antes de destacar as aproximações e os distanciamentos entre as pesquisas 

escolhidas e esta, é importante enfatizar que a avaliação da qualidade de vida com base 

no WHOQOL-Bref apresenta, entre as 26 questões, 12 que são relativas ao nível de 

satisfação sobre o item investigado, notadamente nos domínios meio ambiente, físico e 

psicológico, tais como a satisfação com: apoio recebido dos amigos, ele/a mesmo/a, com 

a própria vida sexual, a capacidade para o trabalho, desempenho de atividades, o sono, a 

saúde, as relações sociais com familiares, com os amigos e colegas. 

Assim identificou-se que em comum entre as investigações de Lim (2008), Hart 

(2010), Silva e Ferreira (2013) e a presente houve a ocorrência de maior nível de 

satisfação no trabalho para servidores com mais idade, com mais tempo de trabalho, que 
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recebem melhores feedback sobre seus serviços, que tiveram chances de promoção por 

mérito e autonomia para decisões. Da mesma forma, em comum entre as pesquisas em 

foco e esta, identificou-se que não há diferenças significativas sobre satisfação no trabalho 

ou nível de QV por gênero. 

 Quanto à escolaridade, os achados desta pesquisa e os de Lim (2008) foram 

equivalentes, isto é, o autor supôs haver maior satisfação no trabalho para os servidores 

com pós-graduação, contudo essa hipótese não se confirmou. Em consonância com esse 

achado, a pesquisa ora discutida apurou que os servidores com pós-graduação, com 

predominância de bibliotecários, acusaram menores escores no domínio psicológico, 

domínio esse fortemente vinculado à satisfação e ao bem-estar, provavelmente por 

estarem esses, em maior número, responsáveis pelas chefias das equipes.  

Os menores escores de QV para bibliotecários tornaram-se evidentes ao serem 

analisados os cruzamentos das variáveis dos cargos dos servidores e da percepção geral 

da QV na qual o instrumento estatístico comparou os escores de cada categoria. Como 

resultado obtiveram-se menores pontuações para bibliotecários quando comparados com 

auxiliares e assistentes em administração. Nessa situação ocorrem, de acordo com os 

relatos ouvidos nas entrevistas, dificuldades de relacionamentos entre gestores e 

subordinados face às situações como carga horária não cumprida, ausência durante o 

horário de trabalho, metas não alcançadas, descumprimento das normas organizacionais 

e das responsabilidades inerentes às funções assumidas e ainda atividades atribuídas pelo 

plano de trabalho não realizadas.   

 As últimas pesquisas realizadas para enriquecerem esta discussão foram em 

17/05/2015. Para tanto empregaram-se as palavras-chave social representations, quality 

of life e librarian, extensiva aos últimos 10 anos. Obtiveram-se, como resultado, 20 itens 
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recuperados, o que demonstra a incipiência do tema. Diante do reduzido número de 

pesquisas optou-se por estreitar a proximidade conceitual entre QV e satisfação no 

trabalho. A vizinhança entre os dois constructos pode ser comprovada na definição 

atribuída por Locke (1976) para satisfação no trabalho como um estado emocional 

positivo ou agradável oriundo da avaliação sobre o emprego ou atividades desenvolvidas 

no trabalho (Lim. 2008).  

No tocante aos escores resultantes do cruzamento QV e tempo de serviço 

mostraram que os servidores em atividade há mais de sete anos apontaram índices de 

melhor qualidade de vida, confirmando a discussão do parágrafo anterior.  Infere-se que, 

por serem servidores mais maduros e provavelmente bem mais identificados com a 

profissão, suas avaliações foram mais positivas que as dos jovens servidores que buscam 

adaptação e identificação com o trabalho. Outro fator que concorre para isso é o fato de 

a categoria ser largamente composta por bibliotecários, o profissional apropriado para 

estar nesse ambiente de trabalho. Resultados semelhantes foram encontrados por Hart 

(2009) na pesquisa sobre satisfação no trabalho entre 31 bibliotecários de bibliotecas 

acadêmicas da África do Sul.  

Ademais, a autoimagem ou representação do bibliotecário pelo próprio 

profissional foi descrita com metáforas no estudo de Cury, Ribeiro e Oliveira (2001). 

Termos como “guardião do saber”, “interface com o usuário” e “profissional da 

informação” foram aceitos pelos profissionais que admitiam pouco reconhecimento e 

visibilidade para a profissão naquele período. Esse estudo foi atualizado dez anos depois 

(Melo, 2011) confirmando, na pesquisa retrospectiva, a identidade simbólica de 

“guardador de livros”, coerente com o estereotipo da clássica senhora de coque, óculos e 

dedo em riste sobre a boca ao pedir silêncio.  
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Melhor panorama obteve Silva (2008) ao investigar as RS de bibliotecários sob a 

ótica de Moscovici, para traçar a identidade e as práticas desses profissionais. Como 

resultado, vislumbrou um tímido reconhecimento para a categoria; a proatividade e 

atualização como características do profissional contemporâneo, mas reconheceu a 

existência de conflitos e tensões. 

Quanto a conflitos e tensões foram largamente identificados no estudo em 

discussão. No relato dos participantes foi recorrente ouvirem-se queixas sobre as formas 

de abordagem com os servidores liderados, ausência, ou desconhecimento de planos e 

metas, comunicação inadequada, direitos e deveres heterogêneos. No vértice desse 

redemoinho de problemas constam questões como a responsabilidade delegada ao 

profissional para chefiar setores, seções e diretorias, na maioria dos casos sem o devido 

preparo e livre escolha; a insuficiência ou ausência de reconhecimento financeiro com 

gratificações para as chefias; e o comprometimento oscilante dos colegas quanto ao 

cumprimento das suas jornadas e produtividade. Estes foram alguns fatores que 

concorrem para que a categoria tenha apresentado menores escores de qualidade de vida 

que as demais.  

 

6.5.3 A Comunicação e as representações sociais 

Sabe-se que a comunicação é o fio que costura o tecido da sociabilidade. É ela que 

permeia a ligação entre indivíduos e entre esses e os objetos representados. Assim sendo, 

a comunicação é imprescindível para o processo de constituição e reelaboração das RS. 

Para Camargo (2015), a teoria das RS está voltada para o conhecimento social 

contemporâneo e configura-se como uma leitura que integra os sistemas de comunicação 

social, possibilitando, não apenas identificar o conteúdo dos pensamentos comuns de 

“leigos sobre objetos importantes para suas vidas, mas também compreender os processos 
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de construção deste tipo de saber e seu papel sobre as atividades e situações que os 

envolvem” (p. 241).  Já para Estevam (2011) as RS são “modos de conhecimentos 

práticos, matrizes geradoras de ações e comportamentos” (p. 169), estando a comunicação 

na base da disseminação desses conhecimentos práticos.  

Ao se constituírem como modos de conhecimentos práticos, do senso comum, as 

representações estão inseridas no cotidiano a partir das falas, crenças, entre outros, são 

elas – as RS – que fazem a vida diária não ser ordinária, e sim extraordinária. No sentido 

figurativo podem simbolizar o tear “da trama social, a construção daquilo que chamamos 

realidade, que só se torna real ao ser apropriada pelos sujeitos sociais, adquirindo status 

de externalidade pura” (Veronese & Guareschi, 2007, p. 10).   

A palavra “comunicação” não apareceu entre as demais de frequência mais 

elevada, qui-quadrados ou níveis de significâncias. Não foi categorizada explicitamente 

na classificação hierárquica descendente dos corpus analisados, mas seu sentido esteve, 

como pano de fundo, implícito nas palavras organizadas pelas árvores de similitude, 

exteriorizando o processo de comunicação contido nas ações apontadas como RS.  Assim, 

observou-se que na árvore de QV as palavras: compartilhamento, equipe, coletividade, 

representam conceitos que trazem a comunicação como combustível para que os 

processos de interação ocorram. A árvore de trabalho, com maior número de palavras, 

reforçou a importância da comunicação em sua base. As mais significativas como: 

atender, falar, orientação, comunidade, dizer, sistema, informação, trazem em seu bojo a 

comunicação como condição sine qua non para que seus conceitos sejam vivenciados. 

Além disso a comunicação foi tema de muitos depoimentos, ora enaltecendo o 

processo pela facilidade como ocorre, ora denunciando a deficiência no seu fluxo. A 

comunicação entre colegas de diferentes setores foi reconhecida como mais deficitária do 
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que com o público. A comunicação entre chefia e subordinados também foi objeto de 

queixas do servidor que reconheceu a insuficiência de informações, ou a não fluidez em 

tempo hábil para mais eficiência e eficácia dos serviços. E, como uma bola de neve essa 

queixa estendeu-se para instâncias hierárquicas superiores. 

6.5.4 Representações sociais do trabalho: da subsistência ao prazer 

A pluralidade de RS apreendidas entre os servidores das bibliotecas é fruto de uma 

soma de fatores já identificados. É importante enfatizar que um mesmo objeto social é 

muitas vezes visto por diferentes ângulos com base em diferentes indivíduos, de acordo 

como suas preposições, reações ou avaliações; coerente com a forma de organização 

(categorização) dos seus conhecimentos sobre esses objetos, e com o contexto histórico, 

cultural, econômico e social no qual esses indivíduos estão imersos.  

Nesse sentido observou-se uma grande diversidade de representações atribuídas 

ao trabalho no momento de acesso às informações. Interessante perceber que essa 

diversidade contemplou aspectos que corroboram os enunciados teóricos dos principais 

estudiosos abordados nessa discussão. Algumas pesquisas sobre as RS do trabalho 

oferecem subsídios para a presente discussão.  

A esse respeito, Marquez e Leon (2012), ao concluirem investigação sobre 

representações sociais do trabalho para servidores públicos franceses, inferiram que o 

trabalho não pode encontrar ancoragem apenas no contexto do emprego. Os participantes, 

divididos entre gestores e funcionários, foram investigados quanto aos distanciamentos e 

proximidades relativas aos papéis e normas vivenciados na organização. Os autores 

enfatizaram o status positivo que os executivos franceses possuíam na década de 1960 e 

que atualmente se encontra em crise pela excessiva segmentação (gestor imediato, médio, 
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sênior) que impede a visualização da equipe como um todo. Essa é a cultura em que "todo 

mundo é o chefe", reconhecem os autores. 

Essa mesma cultura foi detectada na fala dos servidores investigados ao ser 

solicitados a mencionar os aspectos negativos do seu trabalho.  Em entrevista gravada, o 

relato de um episódio de desentendimento entre um servidor e sua chefia: ele informa a 

recusa para executar o procedimento por ele considerado equivocado, e durante a 

entrevista desabafa sobre a estrutura organizacional na qual, mesmo num setor pequeno, 

como o que ele está inserido, com apenas seis pessoas, três são chefes.    

O estudo de Marquez e Leon (2012) partiu da divisão categórica entre gestores e 

não gestores para a coleta de dados e buscou identificar, dentre as diferentes orientações 

de práticas profissionais, a existência de representações sociais de trabalho distintas. Para 

tanto, usaram a triangulação metodológica, visando à fidedignidade e estabilidade das 

observações, e tomaram como base o arcabouço teórico da Abordagem Estrutural de 

Abric (1976). Com os dados coletados, compuseram 4 listas, e ao constarem nelas, as 

palavras mais evocadas se tornavam candidatas ao núcleo central. É importante observar 

que na pesquisa relatada a palavra “Dinheiro” apareceu em 33% das respostas e constou 

em 3 listas. Nesse ponto os autores recomendam cuidado na eleição dos termos para a 

centralidade, pois mudanças podem concorrer para a alteração da posição dos termos e 

ser indicativos da dinâmica de transformação das representações sociais, posto ser as RS 

organizações significantes que geram juízos avaliativos e oferecem bases para as 

significações que estruturam e dão sentidos às categorizações (Moscovici, 2003; Vala, 

1993). 

Em estudo anterior, Marquez e Friemel (2005) exploraram a dinâmica das 

representações para o tripé de objetos sociais: trabalho, emprego e desemprego em 3 



147 
 

 

grupos de estudantes. A investigação resultou na identificação de RS cristalizadas nos 

grupos de estudantes. Diferentemente deste resultado, a pesquisa em discussão encontrou 

representações sociais com muitos elementos, bastante complexas, configurando-se como 

fenômenos polissêmicos, visões de indivíduos adultos para os quais o trabalho ocupa 

diferentes níveis de centralidade e significativa dimensão na vida. 

Resultado semelhante à pesquisa de Marquez e Friemel (2005) foi obtido no 

estudo nacional mais atual de Oliveira e colaboradores (2010) ao investigar 3 grupos de 

jovens estudantes brasileiros: trabalhadores, desempregados (que já trabalharam) e que 

nunca trabalharam. A pesquisa, com base na Teoria do Núcleo Central de Abric (1976) 

apontou para representações hegemônicas, figurando o dinheiro como o elemento central 

mais estável da representação, vinculado a outras ideias da representação nas situações 

cotidianas, com valores, experiências e influências do meio social mais próximo. Isso 

pode ser constatado pelo fato de os participantes serem alunos da rede pública, vindos de 

família de baixo poder aquisitivo, em que a necessidade de trabalhar significa, além da 

oportunidade de autonomia financeira, uma valoração moral para o jovem que se sente 

responsável por estar contribuindo para o sustento da sua família.  

Em oposição aos desfechos apresentados nos três artigos anteriores, os resultados 

encontrados na presente investigação, mostraram um diversificado número de 

significados para representar o trabalho, demonstrando com isso ser um fenômeno 

polissêmico, de grande complexidade, não se configurando como uma representação 

hegemônica, fato esse que conduziu à escolha da Abordagem Dinâmica de Jodelet  fim 

de entender as Representações Sociais, cuja teoria está mais alinhada com os fenômenos 

subjetivos observados nesse estudo.  
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É válido salientar que os participantes desse estudo são servidores públicos e que 

possuem estabilidade no trabalho. Infere-se que esta forma de vínculo com o trabalho, 

pode ter proporcionado um contexto fértil para a multiplicidade de RS do trabalho, não 

se resumindo ao dinheiro, como os outros estudos indicaram. 

Entre a polissemia de representações para trabalho, que englobam: equilíbrio, 

bem-estar, harmonia, paz, vida, equipe, coletividade, dignidade, dever, horário coerente 

com tarefas, direitos trabalhistas, entre outros, os significados relativos à recompensa do 

labor, apareceram com baixa frequência. O fato é visivelmente perceptível nos 

depoimentos dos entrevistados, que apontaram menor número de menções às questões 

materiais vinculadas ao dinheiro, como seus salários, poder de aquisição, gratificação, 

relacionando-os ao trabalho e à QV. Desse modo, é perceptível que uma mesma 

representação, o dinheiro, está presente nos dois constructos, trabalho e QV. 

Ademais, a baixa representatividade de trabalho como subsistência, salário, pode 

estar relacionada à estabilidade alcançada no serviço público que possibilitou atribuir 

diversas representações para o trabalho, mudando o foco, pelo caráter dinâmico das RS, 

da clássica visão de trabalho como manutenção e sobrevivência. Nessa direção, um 

servidor elegeu em primeiro lugar, nas evocações de QV, a certeza do seu salário ao final 

do mês. Nota-se que a menção ao salário foi na evocação de QV. Fato que já aponta para 

as associações.  

Quanto à RS do trabalho como dinheiro, apenas 3 servidores (10% da amostra) se 

reportaram a ele diretamente. Dois deles identificando-o como um dos fatores que confere 

QV, como claramente exposto por uma servidora, para quem qualidade de vida é ter 

dinheiro para realizar desejos. Observa-se que a participante responde sobre qualidade de 

vida, mas se reporta ao dinheiro do seu trabalho. Demonstra com isso a proximidade entre 
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os constructos trabalho e QV, proximidade essa de pertencimento, considerando que 

trabalho é uma das facetas da qualidade de vida.  Essa proximidade em alguns momentos 

demandou mais esforços da pesquisadora para que o participante entendesse que a 

pesquisa não estava vinculada à qualidade de vida no trabalho e sim à QV de forma ampla. 

6.5.5 QV, QVT, bem-estar e satisfação no trabalho 

 A proximidade entre QV e QVT se evidencia pela existência de elementos 

comuns presentes nos dois constructos, tais como a percepção subjetiva positiva do bem-

estar e satisfação com relacionamentos, comunicação, segurança (Almeida, Gutierrez & 

Marques, 2012; Ferreira & Torres, 2015; Silva & Ferreira, 2013). A esse respeito, Aziz e 

colaboradores (2012) afirmam que a QVT não se restringe à satisfação do trabalho em si, 

mas também engloba outros domínios como família, lazer, finanças, oportunidades de 

crescimento e realização profissional e pessoal. Esses domínios também estão contidos 

na avaliação da qualidade de vida de forma integral, utilizada no estudo em discussão. No 

questionário WHOQOL-Bref consta o item de autoavaliação sobre a satisfação com a 

capacidade laboral, o que foi evidenciado em depoimentos ouvidos pela autora dessa 

investigação quando alguns participantes alegaram ser QV e QVT indissociáveis. 

A QVT, fortemente explorada no referencial de Aziz e coautores (2012), é um 

constructo amplo, que teve sua definição anteriormente centrada no bem-estar e nas 

experiências gratificantes no trabalho. Contudo definições para QVT extrapolam os 

limites laborais e se estendem à vida como um todo. Tal constatação ficou evidenciada 

na definição de QVT atribuída por um servidor público na pesquisa de Ferreira (2013). 

Para aquele participante QVT é ter um sorriso no rosto ao acordar e pensar em ir trabalhar. 

A definição, à primeira vista clara e simples, torna-se mais complexa por incorporar, não 

só o bem-estar no trabalho, mas outros aspectos como satisfação das necessidades, fonte 
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de prazer, realização e identificação, além dos óbvios requisitos do trabalho e programas 

de supervisão.  

A interseção QV e QVT é evidenciada no estudo de Aziz et al. (2012), ao 

reconhecerem que o trabalho e a família são, para a maioria dos indivíduos na fase adulta, 

os domínios mais importantes, considerados a espinha dorsal da existência humana. Para 

milhões de pessoas em todo o mundo conciliar esses dois domínios e equilibrar suas vidas 

tem se mostrado um grande desafio, posto que atender as demandas do trabalho é, em 

muitas ocasiões, incompatível com a atenção requerida na vida familiar. Nesse sentido, 

observa-se que a busca do equilíbrio entre esses dois domínios é sempre um ideal a ser 

perseguido. Tal constatação esteve presente nas falas de grande parte dos entrevistados e 

pode ser conferida na análise das evocações em que as palavras equilíbrio e harmonia 

foram usadas com recorrência.  

Em relato mais extenso sobre o que representa o trabalho, uma servidora 

identificou, entre diversos fatores, o fato de ter crescido vendo o pai trabalhar como 

professor na mesma universidade onde hoje ela trabalha. Ele passou a ser um exemplo, 

gerando também o desejo de estar naquele mesmo ambiente de trabalho do pai. A 

servidora reconhece que trabalho é uma necessidade, e fala rapidamente sobre isso. Mas, 

ao falar da referência paterna a emoção está estampada no rosto e nos olhos que se 

iluminam. E, ambiguamente, esse mesmo trabalho foi considerado subsistência e prazer 

nas palavras da participante.  

O trabalho foi evocado por outro participante com a frase “Salário certo no fim do 

mês”. Todavia, na coleta do seu depoimento, ao estender-se na resposta, o servidor lembra 

da adolescência, quando iniciou o trabalho numa unidade de saúde universitária e do 

conselho recebido de uma freira para que, se quisesse ser alguém na vida, ele teria de 
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estudar. O conselho foi seguido à risca e hoje, já próximo da aposentadoria, o servidor 

está prestes a concluir sua graduação. Está claro porque, para ele, trabalho é educação. 

Foi por meio do trabalho que ele pôde educar-se e investir ativamente na educação dos 

seus filhos. Assim, um fato social ocorrido no ambiente de trabalho conduziu suas 

escolhas e ações. Teoricamente o ocorrido está em consonância com as assertivas de 

Jodelet (2009), Moscovici (1978), Spink (1993) e Vala (1993) que reconhecem que as 

condutas e os comportamentos sociais são orientados pelas representações sociais. 

Ademais, as diferentes representações sociais como abordadas anteriormente para 

trabalho (educação, prazer, responsabilidade, relacionamentos, realização, subsistência, 

equilíbrio), e para qualidade de vida (bem-estar, saúde, harmonia, paz, amizade, dinheiro, 

salário certo) mostraram que as histórias de vida, motivações, crenças, conhecimentos do 

senso comum, valores e expectativas de cada servidor são fatores imprescindíveis na 

composição dessas representações. Para Jodelet (2001), as RS trazem contribuições 

decisivas para a abordagem da vida mental e coletiva, considerando que uma 

representação é social por trazer implicações na formação da conduta, bem como por 

nortear as comunicações sociais. Vala (1993), por sua vez, complementa ao reconhecer 

que é por meio da objetificação que as RS constituem um significado para o objeto e, em 

nível mais profundo e subjetivo, oferecem aos sujeitos a possibilidade de dar significado 

às condutas e aos comportamentos. É nesse sentido que educação é uma representação de 

trabalho para o servidor que mesmo prestes a se aposentar ainda faz questão de graduar-

se. O trabalho como educação é para ele o maior investimento e legado para servir de 

exemplo para os seus filhos.  

Com base no exposto, é possível perceber a existência de associações entre as 

representações do trabalho, pelos relatos vinculados às questões laborais, explicitadas nos 
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depoimentos, e a avaliação da QV, apurada pela sintaxe própria do instrumento 

estatístico, e subsequentes cruzamentos de variáveis.  

No que diz respeito às representações sociais do trabalho e da QV, também foram 

constituídas com base na comunicação e são resultantes das interações entre sujeitos, e 

entre esses e objetos sociais, ocorridas em todos os níveis (familiar, laboral, subjetivo, 

intersubjetivo, transubjetivo) para os participantes. Mas essa concepção é apenas uma 

face de uma gema lapidada: as representações sociais. Assim, no esforço de vê-la 

integralmente, urge tentar incluir as outras faces, ou os elementos diversos apontados por 

Jodelet (2001) como itens da riqueza fenomênica que traduzem as representações sociais.  

Desse modo, elementos cognitivos, informativos, normativos, ideológicos, bem 

como todo um conjunto de crenças, valores, opiniões, atitudes, imagens... são organizados 

e categorizados com base no saber individual e coletivo, bem como nas esferas de 

pertença às quais os indivíduos estão vinculados. Mediante essa tessitura de interações 

costuradas pelo fio da comunicação, surgem as representações sociais, que são, na visão 

de Vala (1993) organizações significantes ou sistemas interpretativos que dão sentido aos 

objetos e acontecimentos. 

Com base no exposto, foi possível no intervalo da investigação, compreendido 

entre o acesso às informações e suas análises, apreender algumas das possíveis RS 

ancoradas e objetivadas, naquela oportunidade, na subjetividade dos participantes. Nesse 

caso, elas foram múltiplas, diversas. Algumas para o trabalho se mostraram 

representações clássicas, como: obrigação, desgaste, servir, sacrifício, subsistência e 

salário, que apresentam consistência secular remontando à ética protestante (Vala, 1993); 

outras, mais atuais, como: responsabilidade (fortemente evocada), relacionamento, 

educação, ética e dignidade, retrataram conceitos contemporâneos sob o ponto de vista 



153 
 

 

de alguns participantes. Surgiram outras, até inesperadas como paz, saúde, amor e 

criatividade. Além de muitas totalmente subjetivas como harmonia, amizade, afetividade, 

satisfação e prazer, esta última também bastante indicada para representar o trabalho. 

Nesse sentido, ao concluir a discussão sobre os achados dessa investigação, 

identifica-se, a posteriori, que ela seguiu a recomendação de Moscovici (2002) quando 

aconselhou ser chegado o tempo de parar com a coleta de informações sobre 

representações sociais e começar a pensar sobre elas. E sobre isso pensei eu: se essas 

foram as palavras do pioneiro das RS, esse será o conselho seguido na ocasião da 

devolutiva, ao compartilhar representações tão ricas e polissêmicas com os indivíduos 

interessados nos resultados da pesquisa, entres eles, os próprios participantes. 

Com isso, espera-se que a disseminação das representações sociais promova novas 

ancoragens; que portos antigos com suas embarcações de representações cristalizadas se 

transformem em ancoradouros para as novas RS que poderão chegar com o 

compartilhamento. Assim, ao lado do trabalho subsistência poderá surgir o trabalho 

crescimento, ou o trabalho harmonia; e até mesmo o trabalho prazer quando o servidor 

passar a perceber a singularidade da sua profissão, a importância da contribuição dada 

com o seu trabalho para a realização de atividades diversas ligadas à pesquisa e à 

educação.  
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7. Considerações Finais 

 

A realização desta investigação contribuiu para o conhecimento das 

representações sociais do trabalho e da qualidade de vida dos servidores públicos federais 

de bibliotecas universitárias. O objetivo do estudo, além de ser o de identificar as RS dos 

dois fenômenos, consistiu em apreendê-las, entendê-las, descrevê-las e em alguns 

contextos explicá-las. Isto posto, foi possível reconhecer as associações apontadas pelos 

instrumentos da pesquisa escolhidos de acordo com a proposta multimétodos. 

Nesse sentido, as RS se mostraram bastante diversificadas, polissêmicas e não 

hegemônicas para os dois construtos investigados. Daí a prioridade dada ao arcabouço 

teórico de Jodelet, bem como ao de Moscovici, proponente pioneiro da teoria das 

representações sociais. E, mesmo diante da diversidade, os primeiros instrumentos já 

começaram a apontar as associações, como evidenciado pelas palavras idênticas usadas 

nas evocações tanto para trabalho como para qualidade de vida, tais como prazer, paz, 

realização, harmonia, educação, família, entre outras.  

Identificou-se, com a conclusão das análises, que há associações entre as 

instâncias sociais e psicológicas. Algumas variáveis sociodemográficas como idade, sexo 

e tempo de serviço contribuíram com as oscilações na percepção subjetiva da qualidade 

de vida, como descrito nos capítulos anteriores. Apesar das pequenas variações dos 

escores entre os indivíduos, poucos apresentaram menores pontuações, que não 

impactaram na média da QV para o grupo, considerada boa. No entanto, a expectativa de 

interferência da religiosidade na percepção da qualidade de vida não se consolidou. 

É importante reconhecer que, mesmo diante dos achados, o estudo mostrou-se 

limitado em alguns aspectos; um deles relativo à coleta de dados, ocorrida no lócus da 

pesquisa, fato que demandou atenção, cuidado e explicações redobradas da pesquisadora. 
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Outro aspecto que merece destaque é a natureza da pesquisa. A opção por multimétodos 

promoveu um recorte temporal, situacional e limitado pelo número reduzido de 

participantes. Todavia, essa mesma opção favoreceu um mergulho mais profundo e 

análise mais criteriosa do universo de interações dos participantes.  

Recomenda-se que pesquisas posteriores possam contemplar esse tema, com um 

quantitativo mais abrangente de indivíduos, se possível até mesmo de outras bibliotecas 

acadêmicas, como a Estadual e demais particulares em estudos comparativos; ou ainda 

um maior aprofundamento nos aspectos sociais ou organizacionais como estudos de 

comprometimento, motivação, inovação e criatividade. As práticas do trabalho e gestão 

organizacional, os objetos de críticas e queixas, pedem estudos apurados, que apontem 

alternativas para a superação das limitações identificadas. 

E nestes parágrafos últimos, é válido lembrar que o processo representacional nem 

sempre contempla integralmente o objeto representado. Sempre há a possibilidade de o 

objeto ser hiper-representado, ou sub-representado em decorrência da desejabilidade 

social, propiciando comportamentos e valores incoerentes com a realidade do indivíduo, 

um forte fator para a formação de crenças inadequadas, equivocadas ou falsas. Na base 

de todo esse processo a comunicação desempenha importante papel, ora dirimindo os 

equívocos, ora compartilhando informações que poderão contribuir para que as 

representações sejam mais coerentes e adequadas ao contexto social no qual o indivíduo 

está inserido.  

Nessa direção, outra recomendação aqui posta é para uma consultoria de gestão 

da comunicação no ambiente organizacional. Como foi evidenciado pelos participantes, 

a comunicação, ora é enaltecida pela liberdade, ora é considerada insuficiente para o fluxo 

saudável de informações. Portanto, a presença de um profissional específico para detectar 
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as lacunas e propor melhorias pode contribuir para trazer satisfação com a comunicação 

nas e entre as bibliotecas, equipes, os clientes e gestores.  

O processo de constituição das RS pelos indivíduos é, em primeira instância, de 

natureza cognitiva e emocional. Nessa perspectica, experiências e histórias de vidas das 

pessoas são itens relevantes na formação das RS, e ao seu turno são determinantes para 

as condutas de submissão ou rejeição às normas e convenções sociais incluindo-se entre 

essas as inerentes ao contexto organizacional. É a partir dessa constatação que a proposta 

de uma intervenção para as RS é lançada. Parte-se da prerrogativa de que as RS são 

dinâmicas e que podem acompanhar as transformações pelas quais a sociedade passa 

através das trocas que podem ocorrer em diversos níveis, ou nos espaços “Entre” que 

Jodelet identifica como privilegiados da psicologia social por ser propícios para a atuação 

dessa ciência como facilitadora das mudanças. 

Ademais, o compartilhamento, entre os participantes, os demais servidores 

interessados e os gestores, do conjunto de representações apreendidas e as associações 

identificadas, bem como dos constructos qualidade de vida e trabalho, poderão suscitar 

questionamentos e interações nas esferas subjetiva, intersubjetiva e possíveis mudanças 

significativas - espera-se - na transubjetiva e societal ou nos demais níveis, 

concomitantemente.  

Será com base nessas interações, por meio do diálogo, que as significações para o 

novo (novas tecnologias, sempre presentes no ambiente biblioteca; novos servidores e 

suas maneiras específicas de ser e de responder aos estímulos organizacionais; novas 

demandas e o desafio de responder com novos serviços) terá espaço sendo inseridas pelas 

ancoragens e objetivações coerentes e compatíveis com o momento histórico e social no 

qual os servidores são partícipes; ou ainda que novas ressignificações surjam para 

representações já existentes. 
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Ao término desta etapa da presente investigação apresentar-se-ão, como resultado 

concreto, propostas de intervenções a ser conduzidas por profissionais capacitados para 

tal finalidade, bem como relação de melhorias nos âmbitos físicos, sociais e 

organizacionais. Tais encaminhamentos podem contribuir para transformar as 

representações sobre os itens considerados mais frágeis e deficitários como explicitado 

nos depoimentos ouvidos: plano de metas e respectivo acompanhamento; atividades de 

interação e fortalecimento dos relacionamentos no trabalho; melhorias ambientais e 

ergonômicas, no processo de comunicação; discussão e articulação para isonomia de 

direitos e deveres. Estes e outros itens compilados dos depoimentos serão inseridos na 

devolutiva a ser agendada.  

Espera-se que tal atividade reforce a possibilidade de mudanças. E que os 

servidores troquem impressões, dialoguem com colegas no mesmo setor, com chefias, 

com instâncias superiores, expressem suas ideias, compartilhem suas vivências e opiniões 

para que a intervenção possa de fato trazer contribuições positivas.  

Com a identificação, o entendimento, a disseminação e o compartilhamento das 

RS estudadas nesta pesquisa, espera-se que o diálogo e outras formas de comunicação se 

estabeleçam; que o conjunto dessas representações seja trabalhado com os autores e atores 

dessas representações, pertencentes e atuantes no palco social onde elas foram 

constituídas. Espera-se, ainda, como resultado, que novos olhares sejam para elas 

lançados, concorrendo assim para que o potencial crítico e transformador das RS se 

exerça e transforme também a realidade aqui retratada. 
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Apresentação do Projeto: 

O presente estudo corresponde a uma proposta de um projeto de mestrado associado ao programa 

de pscicologia da UFRN. Este trabalho será realizado com os servidores das bibliotecas da UFRN. 

No Brasil as bibliotecas universitárias se multiplicaram e modernizaram a partir da avaliação dos 

cursos de graduação e pós-graduação, pelo Sistema Federal de Educação Superior, que 

obrigatoriamente inclui a avaliação das bibliotecas. As histórias do Sistema de Bibliotecas (SISBI) 

e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) estão entrelaçadas, o elo comum, a 

informação, insumo trabalhado pelas bibliotecas, é a base do ensino, pesquisa e extensão, pilares 

da UFRN. O SISBI é composto por 21 bibliotecas, sendo a Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM) 

a coordenadora do sistema. A integração se dá pela automação dos acervos, padronização das 

normas e procedimentos, direitos e deveres para os usuários. Para Buarque (2003) as bibliotecas 

automatizadas, com visibilidade mundial, estão num patamar tecnológico e padrão de 

modernidade que as tornam mais integradas que os conhecimentos que disseminam. A biblioteca 

é um espaço onde o novo e o antigo se encontra. O estilo gerencial, baseado em crenças e valores, 

distribui tarefas repetitivas e entediantes, que são engessadas pelos planos e atribuições, de 

acordo com o organograma (Ferreira, 2013). Este fato soma-se ao longo funcionamento da BCZM, 

com equipes que atuam em serviços meio e fim, com atividades e cargas horárias distintas. Tais 
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diferenças se constituem em objetos de tensões, conflitos e queixas onde o termo “qualidade de 

vida” é usado com recorrência retratando a percepção negativa que subjaz no sentido e significado, 

valor e centralidade que o trabalho representa para o servidor. E é na perspectiva psicológica, a 

principal fonte do sentido para o trabalho, que se encontram os valores, crenças e atitudes que se 

somam à experiência pessoal e determinam o nível de importância que o trabalho adquire na vida 

do indivíduo. O termo significado está diretamente relacionado com a quantidade de importância 

dada ao trabalho; pode haver variações nos graus de importância atribuídos a um mesmo trabalho 

por diferentes sujeitos. 

A amostragem será um estudo de abordagem mista com delineamento exploratório, descritivo e 

transversal, do tipo compreensivo e de levantamento de dados. A amostra não probabilística por 

conveniência será realizada com 20 servidores que estejam em efetivo exercício laboral. Os 

critérios de exclusão serão: (a) servidores que estejam afastados ou com algum tipo de licença, 

(b) servidores nomeados a menos de 1 ano, (c) bolsistas, estagiários e/ou voluntários que exerçam 

atividades no SISBI. Considerou-se o número de 20 pessoas, porque o cálculo amostral com toda 

a população de servidores da SISBI (135) indicou esse número de participantes como número 

mínimo. 

 

Objetivo da Pesquisa: 

Como objetivo geral deste estudo o grupo pretende caracterizar, entre os servidores que atuam 

nas bibliotecas do SISBI, a representação social do trabalho e da qualidade de vida; além disso, 

será buscado como objetivos específicos analisar possíveis associações entre os construtos; 

descrever as proposições, reações, comportamentos e atitudes que são estruturados em nível 

individual e/ou grupal em torno dos construtos trabalho e qualidade de vida no contexto das 

bibliotecas. Para nortear o presente estudo foram desenvolvidos os seguintes problemas de 

pesquisa: Quais representações sociais do trabalho e da qualidade de vida são identificadas entre 

os servidores do SISBI? Quais aproximações e distanciamentos podem ser encontrados entre os 

constructos estudados? Quais as características dos aspectos individuais e coletivos encontrados 

na representação desses fenômenos? 

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Na presente pesquisa os riscos são considerados como mínimos, uma vez que corresponde a 

responder questionários e os benefícios são indiretos. 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

A pesquisa sob análise apresenta método misto com a utilização de entrevistas com roteiro 

semiestruturado, composto por questões abertas monotemáticas sobre trabalho e qualidade de 

vida, questões objetivas sobre comportamentos e atitudes relacionados aos fenômenos estudados, 
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além de dados sociodemográficos que ajudarão a compor o perfil dos participantes. Será também 

utilizado o questionário WHOQOLBref, desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde, Grupo 

Qualidade de Vida, instrumento específico para mensurar a qualidade de vida através da 

autopercepção, não apenas da saúde do indivíduo, mas seu estado psicológico, independência, 

relações sociais, afetivas, ambientais, crenças espirituais, religiosas e pessoais (The WHOQOL 

Group, 1998). O uso do WHOQOL se justifica pela perspectiva da representação individual que se 

baseia na percepção subjetiva do participante, oferecendo um contraponto para o pensamento 

social acionado pelas representações sociais. Como resultados esperados pretende-se traçar um 

quadro teórico que possibilite a compreensão dos fenômenos estudados, avançando no 

desenvolvimento da Teoria das Representações Sociais. Os achados poderão, não apenas 

contribuir para novos olhares sobre os constructos "trabalho" e "qualidade de vida" no contexto das 

bibliotecas da UFRN, como trazer conhecimentos, na ocasião da devolutiva, sobre os temas 

investigados e provavelmente desconhecidos pelos servidores, fomentando indicativos e diretrizes 

para ações internas e fortalecimento de políticas de gestão de pessoas e administração de 

conflitos. Além de propiciar para a mestranda um conhecimento passível de aplicação através da 

atividade laboral cotidiana da mesma. 

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Foram apresentados os seguinte documentos: carta de anuência, formulário CEP/UFRN, projeto 

da Plataforma Brasil, projeto de pesquisa na íntegra, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

- TCLE, roteiro da entrevista, o questionário WHOQOL-bref, termo de gravação de voz, declaração 

de não início da pesquisa, carta de apresentação. Todos os documentos foram apresentados de 

forma ética e legal. 

 

Recomendações: 

Recomendamos à pesquisadora que em projetos futuros não use siglas no título. 

 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Após revisão ética do protocolo em questão, concluímos que o mesmo se encontra bem instruído 

e obedecendo às normas e diretrizes regulamentadoras de pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Situação do Parecer: 

Aprovado 
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Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Em conformidade com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde - CNS e Manual 

Operacional para Comitês de Ética - CONEP é da responsabilidade do pesquisador responsável:  

1. elaborar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE em duas vias, rubricadas em 

todas as suas páginas e assinadas, ao seu término, pelo convidado a participar da pesquisa, ou 

por seu representante legal, assim como pelo pesquisador responsável, ou pela (s) pessoa (s) por 

ele delegada(s), devendo as páginas de assinatura estar na mesma folha (Res. 466/12 - CNS, item 

IV.5d);  

2. desenvolver o projeto conforme o delineado (Res. 466/12 - CNS, item XI.2c);  

3. apresentar ao CEP eventuais emendas ou extensões com justificativa (Manual Operacional para 

Comitês de Ética - CONEP, Brasília - 2007, p. 41); 

4. descontinuar o estudo somente após análise e manifestação, por parte do Sistema 

CEP/CONEP/CNS/MS que o aprovou, das razões dessa descontinuidade, a não ser em casos de 

justificada urgência em benefício de seus participantes (Res. 446/12 - CNS, item III.2u) ; 

5. elaborar e apresentar os relatórios parciais e finais (Res. 446/12 - CNS, item XI.2d); 

6. manter os dados da pesquisa em arquivo, físico ou digital, sob sua guarda e responsabilidade, 

por um período de 5 anos após o término da pesquisa (Res. 446/12 - CNS, item XI.2f);  

7. encaminhar os resultados da pesquisa para publicação, com os devidos créditos aos 

pesquisadores associados e ao pessoal técnico integrante do projeto (Res. 446/12 - CNS, item 

XI.2g) e, 

8. justificar fundamentadamente, perante o CEP ou a CONEP, interrupção do projeto ou não 

publicação dos resultados (Res. 446/12 - CNS, item XI.2h). 

 

NATAL, 14 de Agosto de 2014 
 
 

 
________________________________________ 

Assinado por: 
Dulce Almeida 
(Coordenador) 
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ANEXO 2 – Carta de Anuência 

  



179 
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ANEXO 3 – Termo de Confidencialidade 
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ANEXO 4 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 
Esclarecimentos  
 

Este é um convite para você participar da pesquisa, “Representações sociais do trabalho 
e da qualidade de vida para servidores de bibliotecas de uma IES”, que tem como pesquisadora 
responsável Ana Cristina Cavalcanti Tinôco, sob a orientação pela Profa. Tatiana de Lucena 
Torres. A pesquisa conta também com a colaboração da bolsista Ana Paula de Araújo Ferreira.  
Esta pesquisa pretende identificar, caracterizar e analisar as representações sociais do trabalho 
e da qualidade de vida para os servidores de bibliotecas acadêmicas e investigar a possibilidade 
de associações entre os dois temas.  
 

O motivo que me leva a fazer este estudo é observar possíveis aproximações entre as 
representações sociais do trabalho e da qualidade de vida para os servidores que atuam em 
bibliotecas acadêmicas; o que eles pensam sobre, e como percebem esses temas; e se há 
alguma relação entre as percepções e suas crenças, valores, atitudes, ideologias.  

 
Caso decida participar, você será submetido(a) ao seguinte procedimento: responder a 

um roteiro de entrevista com gravação de voz, cuja autorização de gravação será solicitada em 
outro documento, e a um pequeno questionário elaborado pela pesquisadora, num primeiro 
momento estimado em 15 minutos. Na sequência será aplicado o questionário WHOQOL-BREF 
(OMS, 1998), um instrumento transcultural, desenvolvido, testado e utilizado em mais de 15 
países, que mensura a percepção da qualidade de vida dos indivíduos através de questões 
relativas aos domínios: físico, psicológico, às relações sociais e ao meio ambiente, além da 
satisfação com a própria saúde e à qualidade de vida de um modo em geral. O tempo máximo 
previsto é de meia hora.  

 
Não há previsão de risco durante a realização da entrevista e aplicação dos 

questionários. Esse momento será previamente agendado de acordo com sua disponibilidade e 
acontecerá em local reservado, sem a presença de outras pessoas a não ser os membros da 
equipe. Mas, caso aconteça algum desconforto relacionado ao processo de reflexão sobre o 
tema abordado ou à exposição de suas ideias, a equipe estará atenta a qualquer 
constrangimento e, caso necessário, interromperá a aplicação do questionário e dará os 
encaminhamentos para a assistência psicológica necessária junto ao Serviço de Psicologia 
Aplicada - SEPA. Não estamos prevendo que você venha a ter quaisquer despesas ou danos 
em decorrência de sua participação, mas se despesas ou danos vierem a ocorrer você será 
ressarcido ou indenizado conforme o caso. 

  
Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento a qualquer 

momento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo. Poderá também se recusar a responder 
qualquer questão que julgue constrangedora.  
 

Os benefícios pessoais não serão diretos e imediatos ao participar da pesquisa, mas 
você contribuirá para que as reflexões advindas com os resultados forneçam subsídios para o 
fortalecimento de políticas de gestão de pessoas e administração de conflitos. Os achados 
também possibilitarão novos olhares, elucidações e concepções sobre os temas investigados. 
Dessa forma, você e os demais servidores da instituição poderão ser beneficiados.  
 

Os dados que você irá fornecer serão confidenciais e serão veiculados apenas em 
congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhuma informação que 
possa lhe identificar. Os dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa 
pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. A divulgação dos resultados será feita de 
forma a não identificar os participantes, focalizando o seu conteúdo geral e os resultados obtidos.  

 
Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Ana Cristina Cavalcanti Tinôco. Caso haja dúvidas, durante todo o 
período da pesquisa elas poderão ser esclarecidas ligando para Ana Cristina Cavalcanti Tinôco 
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(9106 2048) ou Ana Paula de Araújo Ferreira (9670 6317). Qualquer dúvida sobre a ética dessa 
pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, telefone 3215-3135.  

 
 
Consentimento Livre e Esclarecido  
 
 

Após ter sido esclarecido(a) sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 
serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela 
trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa 
“Representações sociais do trabalho e da qualidade de vida para servidores de bibliotecas de 
uma IES”. Autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou 
publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar.  
 
 
 
 

Natal, ______ de ___________ de 2014. 
 
 
 
 

________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 
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ANEXO 5 – Termo de Autorização para Gravação de Voz 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

Eu,___________________________________________ , depois de entender os riscos e 

benefícios que a pesquisa intitulada “Representações sociais do trabalho e da qualidade de vida 

para servidores de biblioteca de uma IES” poderá trazer e, entender especialmente os métodos 

que serão usados para a coleta de dados, assim como, estar ciente da necessidade da gravação 

de minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, os pesquisadores Ana Cristina Cavalcanti 

Tinôco, Ana Paula de Araújo Ferreira e Ana Paula Freitas Feranandes a realizar a gravação de 

minha entrevista sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores acima 

citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, 

congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 

mediante minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade da 

pesquisadora coordenadora da pesquisa Ana Cristina Cavalcanti Tinôco, e após esse período, 

serão destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou 

solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

Natal, _____, de ______________, de 2014. 

 

_________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

                                                                 

                                                            Ana Cristina Cavalcanti Tinôco 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER ELABORADO EM DUAS VIAS; UMA FICARÁ COM O 

PARTICIPANTE E OUTRA COM O PESQUISADOR RESPONSÁVEL. 
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ANEXO 6 – Questionário WHOQOL – Abreviado 

 

WHOQOL - ABREVIADO 
Versão em Português 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE 

GENEBRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenação do GRUPO WHOQOL no Brasil 

Dr. Marcelo Pio de Almeida Fleck 

Professor Adjunto 

Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Porto Alegre – RS - Brasil 
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Instruções 
 

Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade de vida, saúde 

e outras áreas de sua vida. Por favor, responda a 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. Esta, muitas vezes, poderá ser sua primeira escolha. 

 

Por favor, tenha em mente seus valores, aspirações, prazeres e preocupações. Nós estamos 

perguntando o que você acha de sua vida, tomando como referência as duas últimas 

semanas. Por exemplo, pensando nas últimas duas semanas, uma questão poderia ser: 

 

 

 Nada Muito pouco Médio Muito Completamente 

Você recebe dos outros o 

apoio de que necessita? 
1 2 3 4 5 

 

 

Você deve circular o número que melhor corresponde ao quanto você recebe dos outros 

o apoio de que necessita nestas últimas duas semanas. Portanto, você deve circular o 

número 4 se você recebeu "muito" apoio como abaixo. 

 

 

 Nada Muito pouco Médio Muito Completamente 

Você recebe dos outros o 

apoio de que necessita? 
1 2 3 4 5 

 
 

Você deve circular o número 1 se você não recebeu "nada" de apoio. 
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Por favor, leia cada questão, veja o que você acha e circule no número e lhe parece a melhor resposta. 

  
Muito 

Ruim 
Ruim 

Nem Ruim, 

 Nem Boa 
Boa Muito Boa 

1 
Como você avaliaria sua 

qualidade de vida? 
1 2 3 4 5 

 

  
Muito 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem Satisfeito, 

Nem Insatisfeito 
Satisfeito 

Muito 

Satisfeito 

2 
Quão satisfeito (a) você está 

com a sua saúde? 
1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes são sobre o quanto você tem sentido algumas coisas nas últimas duas semanas. 

  Nada 
Muito 

Pouco 

Mais ou 

Menos 
Bastante Extremamente 

3 

Em que medida você acha que sua dor 

(física) impede você de fazer o que você 

precisa? 

1 2 3 4 5 

4 
O quanto você precisa de algum tratamento 

médico para levar sua vida diária? 
1 2 3 4 5 

5 O quanto você aproveita a vida? 1 2 3 4 5 

6 
Em que medida você acha que a sua vida tem 

sentido? 
1 2 3 4 5 

7 O quanto você consegue se concentrar? 1 2 3 4 5 

8 
Quão seguro (a) você se sente em sua vida 

diária? 
1 2 3 4 5 

9 
Quão saudável é o seu ambiente físico 

(clima, barulho, poluição, atrativos)? 
1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem sentido ou é capaz de fazer certas 

coisas nestas últimas duas semanas. 

 

  Nada 
Muito 

Pouco 
Médio Muito Completamente 

10 
Você tem energia suficiente para o seu dia-

a-dia? 
1 2 3 4 5 

11 Você é capaz de aceitar sua aparência física? 1 2 3 4 5 

12 
Você tem dinheiro suficiente para satisfazer 

suas necessidades? 
1 2 3 4 5 

13 
Quão disponíveis para você estão as 

informações que precisa no seu dia-a-dia? 
1 2 3 4 5 

14 
Em que medida você tem oportunidades de 

atividades de lazer? 
1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu a respeito de vários aspectos de 

sua vida nas últimas duas semanas. 

  
Muito 

Ruim 
Ruim 

Nem Ruim, 

Nem Bom 
Bom 

Muito 

Bom 

15 Você tem energia suficiente para o seu dia-a-dia? 1 2 3 4 5 
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Muito 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

Satisfeito, 

Nem 

Insatisfeito 

Satisfeito 
Muito 

Satisfeito 

16 
Quão satisfeito(a) você está com o 

seu sono? 
1 2 3 4 5 

17 

Quão satisfeito(a) você está com 

sua capacidade de desempenhar as 

atividades do seu dia-a-dia? 

1 2 3 4 5 

18 
Quão satisfeito(a) você está com 

sua capacidade para o trabalho? 
1 2 3 4 5 

19 
Quão satisfeito(a) você está consigo 

mesmo? 
1 2 3 4 5 

20 

Quão satisfeito(a) você está com 

suas relações pessoais (amigos, 

parentes, conhecidos, colegas)? 

1 2 3 4 5 

21 
Quão satisfeito(a) você está com 

sua vida sexual? 
1 2 3 4 5 

22 

Quão satisfeito(a) você está com o 

apoio que você recebe de seus 

amigos? 

1 2 3 4 5 

23 
Quão satisfeito(a) você está com as 

condições do local onde mora? 
1 2 3 4 5 

24 
Quão satisfeito(a) você está com o 

seu acesso aos serviços de saúde? 
1 2 3 4 5 

25 
Quão satisfeito(a) você está com o 

seu meio de transporte? 
1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes referem-se a com que frequência você sentiu ou experimentou certas coisas nas últimas 

duas semanas. 

  Nunca 
Algumas 

Vezes 
Frequentemente 

Muito 

Frequentemente 
Sempre 

26 

Com que frequência você 

tem sentimentos negativos 

tais como mau humor, 

desespero, ansiedade, 

depressão? 

1 2 3 4 5 

 

Alguém lhe ajudou a preencher este questionário? .................................................................. 

Quanto tempo você levou para preencher este  questionário? .................................................. 

 

Você tem algum comentário sobre o questionário? 

OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO 
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ANEXO 7 – Domínios do WHOQOL-BREF 

 

Domínio 1 – Saúde física  

Questão n. Assunto 

Q3 Dor e desconforto (impedimento por) 

Q4 Dependência de tratamento médico  

Q10 Energia e fatiga 

Q15 Capacidade de locomoção – Mobilidade 

Q16 Satisfação com sono 

Q17 Satisfação com capacidade de desempenho de atividades 

Q18 Satisfação com capacidade laboral 

 

Domínio 2 – Psicológico 

Questão n. Assunto 

Q5 O quanto aproveita a vida – sentimentos positivos 

Q6 Sentido para a vida (Espiritualidade) 

Q7 Capacidade de concentração 

Q11 Auto aceitação (aparência física) 

Q19 Autoestima, autossatisfação 

Q24 Frequência de sentimentos negativos 

 

Domínio 3 – Relações sociais 

Questão n. Assunto 

Q20 Satisfação com relações pessoais 

Q21 Satisfação com vida sexual 

Q22 Satisfação com apoio de amigos (suporte social) 

 

Domínio 4 – Ambiental 

Questão n. Assunto 

Q23 Satisfação com local de moradia 

Q24 Satisfação com acesso aos serviços de saúde 

Q25 Satisfação com meio de transporte 

Q8 Segurança no dia-a-dia 

Q9 Ambiente físico saudável 

Q12 Satisfação com situação financeira 

Q13 Satisfação com acesso aos serviços de Informação 

Q14 Oportunidades de lazer 
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ANEXO 8 – Sintaxes para Cálculos dos Escores do WHOQOL-BREF 

 

O WHOQOL-BREF produz quatro escores dos domínios. 

 

Há também dois itens que são examinados separadamente: a pergunta 1 (Q1) pede 

percepção geral sobre qualidade de vida do indivíduo e a pergunta 2 (Q2) sobre a percepção 

geral da sua saúde.  

 

Os Escores dos domínios são escalados em uma direção positiva (ou seja, os escores mais 

elevados indicam maior qualidade de vida). 

 

A pontuação média das perguntas (Q) dentro de cada domínio é usada para calcular a 

pontuação dos domínios.  

 

Os escores médios são, então, multiplicado por 4 a fim de tornar os escores dos domínios 

comparáveis com os escores utilizados no WHOQOL-100, e subsequentemente 

transformados numa escala de 0-100, usando a formula indicada no Manual WHOQOL . 

 

Instruções explícitas para verificação e limpeza de dados, e para calcular os escores dos 

domínios, são apresentados no Manual WHOQOL. 

 

 

Sintaxe de inversão de variáveis do WOQOL-BREF 

Sub Inverte ( ) 

 

'Esta macro inverte as variáveis Q3, Q4 e Q26 do WHOQOL-BREF 

Dim i As Byte 

 

For i = 2 To 31 

     Select Case Range("C" & i).Value 

Case 1:     Range("D" & i).Value = 5 

Case 2:     Range("D" & i).Value = 4 

Case 3:     Range("D" & i).Value = 3 

Case 4:     Range("D" & i).Value = 2 

Case 5:     Range("D" & i).Value = 1 

    End Select 

     

    Select Case Range("E" & i).Value 

Case 1:     Range("F" & i).Value = 5 

Case 2:     Range("F" & i).Value = 4 

Case 3:     Range("F" & i).Value = 3 

Case 4:     Range("F" & i).Value = 2 

Case 5:     Range("F" & i).Value = 1 

    End Select 

     

     Select Case Range("AB" & i).Value 

Case 1:     Range("AC" & i).Value = 5 

Case 2:     Range("AC" & i).Value = 4 

Case 3:     Range("AC" & i).Value = 3 

Case 4:     Range("AC" & i).Value = 2 

Case 5:     Range("AC" & i).Value = 1 

    End Select 

Next 
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End Sub 

 

Sintaxe dos escores dos domínios do WOQOL-BREF 

Físico v53=((v27+v29+v35+v40+v41+v42+v43)/7)*4 

Psicológico v54=((v30+v31+v32+v36+v44+v52)/6)*4 

Social v55=((v45+v46+v47)/3)*4 

Ambiental v56=((v33+v34+v37+v38+v39+v48+v49+v50)/8)*4 

 

 

Método para o cálculo manual de pontuações individuais: 

 

Domínio físico = ((6-Q3) + (6-Q4) + Q10 + Q15 + Q16 + Q17 + Q18) x4. 

 

Domínio Psicológico = (Q5 + Q6 + Q7 + Q11 + Q19 + (6-Q26)) x4. 

 

Domínio Relações Sociais = (Q20 + Q21 + Q22) x4. 

 

Domínio Ambiental = (Q8 + Q9 + Q12 + Q13 + Q14 Q23 +  Q24 + Q25) x4. 
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ANEXO 9 – Organograma da BCZM 
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ANEXO 10 – Dendograma do corpus Aspectos positivos e negativos do Trabalho 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Roteiro da Entrevista 

 

1ª Etapa – Qualidade de vida 

 

 

Dados coletados no dia ________, das _____ às _____ 

Responsável __________________________________ 

Entrevistado número___________ 

 

 

 

Pensando em “Qualidade de vida” quais as cinco palavras/termos que lhe vem à mente? 

Dentre as 5 palavras escolhidas eleja as duas mais importantes ou mais relacionadas a 

percepção que você tem sobre qualidade de vida? 

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

 

Entrevista gravada 

 

 

Para você o que representa “Qualidade de Vida”? 
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2ª Etapa – TRABALHO 

 

Ao pensar em “trabalho” quais as cinco palavras/termos que lhe vem em mente? Dentre 

essas 5 palavras quais as duas que você acredita que sejam mais importantes ou estão 

mais relacionadas ao seu trabalho? 

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

Entrevista gravada 

 

a. Para você o que representa o trabalho? 

b. Quais os aspectos que você considera positivos no seu trabalho? 

c. Quais os aspectos considerados negativos? 

d. Quais as principais dificuldades do seu trabalho? 

e. Quais atividades você realiza?  

f. Você se identifica com elas?  

 

 

 Orientação relativa aos próximos itens: numa escala de importância, 

onde 5 corresponde a muito importante; 4 a importante, 3 a 

indiferente, 2 a pouco importante e 1 a não importante. Com base nessa 

pontuação, como você avalia a percepção dos seus familiares em 

relação ao seu trabalho?  
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Em outras palavras: como você pensa que seu trabalho é percebido 

por...: 

 

 

Nível de Importância 

Não 

importa

nte 

Pouco 

importa

nte 

 

Indiferen

te 

 

Importa

nte 

Muito 

importa

nte 

g)  seu 

cônjuge/companhei

ro(a) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

h) seus familiares de 

primeiro grau 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

i) seus familiares de 

segundo grau 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

j) seus amigos 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

k) seus colegas de 

trabalho 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

l) Sua Chefia 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

m) seus clientes* 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

 

(*) Clientes são todos aqueles que precisam ou utilizam os 

resultados do seu trabalho. 
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3ª Etapa 

Dados sociodemográficos 

 

1. Dados pessoais do entrevistado(a): 

 

a. Sexo:   (   ) M        (   ) F 

b. Idade: __________ anos e ________ meses 

c. Estado civil: _________________________ 

d. Nível de escolaridade: _________________ 

e. Religião: ____________________________ 

f. Praticante?   (   ) Sim   (   ) Não 

g. Periodicidade:  (   ) Diária   (   ) Semanal  (   ) Quinzenal  (   ) Mensal  

(   ) Esporádica. 

 

 

2. Dados funcionais:  

 

a. Tempo de admissão? ________ anos e _______ meses. 

b. Forma de admissão? _________________________________________ 

c. Biblioteca (unidade onde trabalha)? _____________________________ 

d. Carga horária semanal? _______________________________________ 

e. Turno (caso seja 30h semanais)? ________________________________ 

f. Função/Cargo? ______________________________________________ 

g. Faixa salarial? _______________________________________________ 

h. Participação em movimentos sindicais/associações/fóruns/grupos de 

trabalho/comissões? (   ) Sim   (   ) Não 

i. Se sim, qual(is)? ____________________________________________ 

________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 



197 
 

 

 

4ª Etapa 

 

Aplicação do WHOQOL-Bref  

 

(Questionário específico em outro anexo) 

 

 

 

5ª Etapa 

 

Após a conclusão do WHOQOL-Bref 

 

 

Qual a contribuição do seu trabalho para a sua qualidade de vida? 

 

  

 

Nível de 

Importância 

Não 

importante 

Pouco 

importante 

 

Indiferente 

 

Importante 

Muito 

importante 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 


