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RESUMO 

 

FERNANDES, G.M.A. Fios que tecem o bem e o mal-estar laborais: o papel dos gestores 

na promoção da qualidade de vida no trabalho. 2016. 158f. Dissertação (Mestrado em Gestão 

de Processos Institucionais) – Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2016. 

 

O mundo do trabalho tem passado por variadas e constantes reestruturações necessárias para 

que se atenda aos modos de produção vigente, em decorrência disso, vêm-se exigindo 

trabalhadores criativos, inovadores, competentes, flexíveis e resilientes. Diante disso, algumas 

instituições vêm se preocupando com a humanização dos contextos laborais como forma de 

atenuar os impactos dessas constantes reestruturações e se preocupando com a existência da 

qualidade de vida no trabalho, que acontecerá quando houver a prevalência de vivências que 

ocasionem o bem-estar no trabalho; mas, se predominar o mal-estar no trabalho, o trabalhador 

estará sob risco de adoecimento. No intuito de disseminar os objetivos e metas institucionais, 

mas preservando a humanização dos contextos laborais e se preocupando com o bem-estar da 

sua equipe, existe o gestor; este que, dada a responsabilidade da sua função, tem papel 

importante na promoção da Qualidade de vida no trabalho. Assim, este estudo objetiva 

conhecer a relação entre os gestores e a promoção da qualidade de vida no trabalho para os 

membros de sua equipe, considerando os olhares dos atores envolvidos no processo (gestores 

e servidores sob gestão). Trata-se de uma pesquisa científica que, devido à abordagem do 

problema é classificada como qualitativa; quanto aos objetivos propostos esta é considerada 

descritiva. Quanto à coleta dos dados e informações, foram utilizadas as pesquisas 

bibliográficas, documentais e de campo, esta última por meio de uma entrevista 

semiestruturada, em dois modelos e com gravação de voz, um para os servidores sob gestão e 

o outro para os servidores gestores. Escolheu-se para este estudo uma amostragem não 

probabilística e intencional; para tanto, num formato de estudo piloto, selecionou-se a Pró-

Reitoria de Graduação e Centro de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. A análise e discussão dos resultados foram feitas à luz do conceito de Ergonomia da 

Atividade Aplicada à Qualidade de Vida no Trabalho, proposto por Ferreira (2012). Ao final, 

este estudo apresentou que o principal fator promotor de bem-estar no trabalho são os  

relacionamentos interpessoais e, na relação com os gestores, a acessibilidade e a transparência 

enquanto práticas de gestão; já os entrevistados afirmaram não haver nenhuma causa que 

promova o mal-estar no trabalho. Além disso, os entrevistados caracterizaram os seus 

contextos laborais por meio das condições de trabalho, esta que obteve uma avaliação 



 

mediana no centro e ruim na pró-reitoria analisados,   quanto à organização do trabalho 

predominou o bem-estar no trabalho, quanto ao reconhecimento e crescimento profissional 

também predominou o bem-estar no trabalho e, ainda, ambas unidades avaliaram que os 

gestores são transparentes em suas práticas. Além do mais, tanto os entrevistados do centro de 

educação quanto os da pró-reitoria de graduação afirmaram vivenciar a qualidade de vida no 

trabalho, independente de seu gestor ser docente ou técnico-administrativo. Assim sendo, os 

gestores das unidades analisadas têm contribuído para a promoção da qualidade de vida no 

trabalho das suas equipes.  

Palavras-Chave: Qualidade de vida no trabalho. Bem-estar no trabalho. Mal-estar no 

trabalho. Gestores – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Título: Threads that weave welfare and discomfort in work: the role of managers in 

promoting the quality of working life 

 

Abstract: The world of work has gone through varied, constant and need restructuring that 

meets the current modes of production, as a result, come up demanding creative workers, 

innovative, competent, flexible and resilient. Thus, some institutions have been concerned 

about the humanization of work contexts in order to mitigate the impacts of these constant 

restructuring and worrying about the existence of the quality of working life, which happen 

when the prevalence of experiences which entail welfare at work; but if overpower the 

discomfort at work, the employee is at risk of becoming ill. In order to disseminate the 

objectives and institutional goals, while preserving the humanization of workplace and 

worrying about the welfare of their staff, there is the manager; this, given the responsibility of 

their role, plays an important role in promoting quality of life at work (QLW). So, this study 

aimed to evaluate the relationship between managers and the promotion of quality of working 

life for the members of his staff, considering the views of the actors involved in the process 

(managers and servers under management). It is a scientific research, due to the problem of 

the approach is classified as qualitative; as the proposed objectives it is considered 

descriptive. About the collection of data and information, we used the bibliographic research, 

documentary and field, this latter type through a semi-structured interview, in two models and 

with voice recording, one for servers under management and another for managers servers. 

We chose for this study a non-probabilistic intentional sampling; in this order, a pilot study 

format, we selected to the Pro-Rector of Graduation and the Education Center of the Federal 

University of Rio Grande do Norte. Analysis and discussion of the results were made in light 

of the concept of Ergonomics Applied Activity on Quality of Life at Work, proposed by 

Ferreira (2012). At the end, the study showed that the major promoting factor of well-being at 

work is the interpersonal relationship and, in relation with the manager, the accessibility and 

transparency as management practices; The interviewees said there is no trouble cause at 

work that could promote ill-being. Furthermore, they described their labor context by working 

conditions, which had a median evaluation at the center and, a bad evaluation at the pro-

rectory analyzed, in the work organization the well-being at work is predominant, in the 

recognition and professional growth the well-being has been predominant as well and, both 

units said that the managers have transparent practices. In addition, the interviewees from the 



 

education center as well as those from the pro-rectory of graduation said they have quality of 

life at work regardless of the manager being a professor or an administrative technician.So, 

the managers of the analyzed units have contributed for quality of life at work of their teams. 

 

 

Keywords: Quality of life at work.  Welfare in work. Discomfort in work. Managers –

University Federal of Rio Grande do Norte. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

As atuais transformações vivenciadas no mundo do trabalho ocorrem, principalmente, 

por influência de vetores significativos oriundos do processo de globalização econômica e as 

constantes reestruturações necessárias para que os modos de produção se adequem às 

exigências do capital. Esses aspectos determinam novos padrões de competitividade para as 

institituições, exigindo-lhes como principais diferenciais, a gestão do conhecimento, a 

inovação, a flexibilização e resiliência, aliados à competência e qualidade do capital humano. 

Diante disso, as instituições vêm investindo na humanização dos contextos laborais 

como forma de atenuar os impactos dessas constantes reestruturações e se preocupando com a 

existência da qualidade de vida no trabalho, esta que acontecerá nos contextos laborais 

quando  houver a prevalência dos sentimentos de bem-estar no trabalho; caso isso não ocorra, 

diz-se que há mal-estar no trabalho e, nessa situação, é iminente o risco de adoecimento 

decorrente dos contextos laborais. 

Nesse cenário, entra em cena um personagem de suma importância: o gestor. Sobre o 

qual recaem as responsabilidades quanto ao cumprimento dos objetivos e metais institucionais 

e, também, quanto ao atendimento às diversas necessidades e anseio dos trabalhadores. 

Considerando a diversidade com a qual o gestor terá que lidar dentro das equipes, faz-se 

necessário que ele tenha sensibilidade para perceber as fontes causadoras do mal-estar  no 

trabalho, tentando saná-las e, quando não possível de imediato, que demonstre interesse na 

resolução de tais problemas. 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) tem em sua estrutura a Pró-

Reitoria de Gestão de Pessoas que é responsável por pensar políticas voltadas para o seu 

corpo funcional e, seguindo a temática da Qualidade de vida no trabalho (QVT), a 

coordenadoria de qualidade de vida no trabalho que é responsável por ofertar ações nesse 

segmento por meio do seu programa de QVT, o Viver em Harmonia. Este programa tem 

recursos próprios e conta com uma ampla rede de parceiros e idealizadores das mais diversas 

atividades e, sempre que possível, realiza pesquisas diagnósticas no intuito de conhecer a 

percepção dos servidores da instituição. 

A última pesquisa macrodiagnóstica foi realizada no ano de 2014 e de acordo com os 

seus resultados, há predominância de QVT na instituição; contudo, tem-se observado  

crescentes índices dos pedidos de remoção, cujos motivos principais eram, de acordo com os 



19 

 

requerentes, os relacionamentos com os gestores, além de altos índices de absenteísmo nas 

ações e eventos ofertados pelo programa sob a justificativa da falta de estímulo e incentivo 

por parte dos gestores.  

Nesse cenário, depreende-se que a origem de parte das causas de bem e mal-estar no 

trabalho está diretamente ligada à gestão da equipe, aos gestores; pois, a partir destes, os 

trabalhadores serão ou não atendidos em seus anseios e, consequentemente, poderão ou não 

ter qualidade de vida no trabalho. Assim, face ao exposto, emerge a seguinte indagação: Os 

gestores institucionais contribuem para a promoção da qualidade de vida no trabalho?  

Visando responder a este questionamento, esta pesquisa foi proposta e realizada em 

duas unidades do campus central da UFRN, como uma forma de estudo piloto sobre estas 

questões específicas da relação gestores/QVT. Para tal, foram investigados o Centro de 

Educação e a Pró-Reitoria de Graduação da universidade, posto que são duas unidades que 

compõe a estrutura administrativa da instituição e que possuem atividades e perfil de gestores 

distintos (na primeira a maioria dos gestores são docentes, já na segunda, são técnico-

administrativos); além disso, caracterizam-se por de lá terem surgido variadas preocupações 

dos servidores no que diz respeito à gestão da equipe. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

A vida em sociedade é caracterizada pelos modos de produção vigentes, não se pode 

falar nessa vida sem falar do trabalho. Este que é considerado uma fonte de auto-afirmação e 

de auto-estima visto que por meio dele se desenvolvem as potencialidades e habilidades 

humanas; o conceito de trabalho e a identidade humana estão intimamente relacionados, não 

há como se falar de um e esquecer do outro. Alia-se a essa dualidade, indissociavelmente, a 

existência dos afetos positivos e negativos; os primeiros oriundos das vivências de bem-estar 

no trabalho e os segundos, ocasionados pelas vivências do mal-estar no trabalho (GARCIA, 

2013; DEJOURS, 2012; BENDASSOLLI, 2011; NAVARRO, PADILHA, 2007; MARX, 

2004). 

Historicamente, atribui-se ao advento do capitalismo o surgimento dos gerentes e cuja 

finalidade era a de organizar as atividades, padronizá-las e criar procedimentos para fiscalizar 

e controlar o trabalho; e o trabalhador precisava se adequar à essa realidade. Hoje, de acordo 

com o conceito de ergonomia, necessita-se do contrário, é o trabalho que precisa se adequar às 
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necessidades do trabalhador e isso ocorre para que se evitem adoecimentos e os contextos 

laborais se tornem mais humanos.  

Nesse contexto, não há mais espaço para o gestor autocrático e soberano nos moldes 

do racionalismo taylorista; o que deve prevalecer, nos dias atuais, é a preocupação com o 

contínuo bem-estar dos trabalhadores e, consequentemente, haverá a qualidade de vida no 

trabalho. E o gestor é uma peça fundamental nesse processo pois, de acordo com Ferreira 

(2012, p. 175), “ele deverá identificar os problemas vivenciados pela equipe e, por sua vez, 

agir o intuito de mediar essas situações; o sucesso ou o fracasso dessas mediações impactarão 

na presença ou ausência de QVT .” 

Dessa maneira, investigar a contribuição dos gestores de uma instituição federal de 

ensino superior (IFEs) para a promoção da QVT das suas equipes é relevante para os estudos 

científicos, haja vista o ineditismo desta prosposta, principalmente no que se refere à 

instituição investigada; para a gestão universitária, pois os resultados deste estudos 

subsidiarão ações específicas e direcionadas a sanar as causas de mal-estar nos contextos 

laborais e, principalmente, para a sociedade, visto que, se os servidores da instituição 

estiverem satisfeitos, isso se refletirá no atendimento aos cidadãos-usuários atendidos e, 

também, porque a UFRN tem o papel de formar cidadãos e profissionais, tendo um papel 

decisivo na construção de uma sociedade justa e igualitária. Acrescente-se a isso o fato de a 

pesquisadora acreditar fielmente na temática deste estudo, além de exercer a função de 

coordenadora de qualidade de vida no trabalho da instituição. 

Assim sendo, as condições internas foram favoráveis ao desenvolvimento desta 

pesquisa; os gestores universitários (da unidades analisadas, da pró-reitoria de gestão de 

pessoas e do programa de qualidade de vida no trabalho) poderão ter conhecimento das 

inquietações, anseios, felicidades e alegrias existentes; e isso é surpreendente, rico e 

totalmente inovador na realidade das IFEs. Este estudo já se caracterizou como uma ação 

promotora de bem-estar a partir do momento em que se escuta o trabalhador em seu ambiente, 

isso porque a QVT não se decreta, não se impõe; é um processo de construção social e 

coletiva. Além disso, é uma escolha e aceitação por parte do servidor e, dada a receptividade 

deste estudo, pode-se dizer que será uma ferramenta útil e que cumpriu o seu papel social 

(FERREIRA, 2012). 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Investigar a contribuição dos gestores de uma IFES para promoção da qualidade de 

vida no trabalho em suas equipes, considerando os olhares dos atores envolvidos no processo 

(gestores e servidores sob gestão). 

  

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Descrever a opinião dos servidores quanto aos fatores que promovem o bem-estar no 

trabalho; 

 Descrever a opinião dos servidores quanto aos fatores que promovem o mal-estar no 

trabalho; 

 Caracterizar a opinião dos servidores sobre seus contextos de trabalho (condições de 

trabalho, organização do trabalho, reconhecimento e crescimento profissional) e a 

transparência enquanto prática de gestão; 

 Identificar a percepção dos entrevistados (servidores sob gestão e servidores gestores)  

sobre as vivências de QVT, considerando  a função do entrevistado, local de trabalho 

(PROGRAD e CEDUC) e cargo do gestor. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Considerando o tema central desta dissertação, a Qualidade de Vida no Trabalho, este 

capítulo abordará inicialmente as questões relacionadas à reestruturação produtiva e os seus 

impactos no trabalho e nos trabalhadores, ressaltando-se os trabalhadores do serviço público; 

para isso, mostrar-se-á as evoluções pelas quais passou a administração pública brasileira – do 

patrimonialismo ao gerencialismo e, também, o neoliberalimo econômico. Além disso, os 

conceitos e significados do trabalho, do bem-estar e suas variações, do mal-estar, da relação 

entre liderença, bem-estar e mal-estar, da indissociabilidade entre tais conceitos; em 

decorrência, a origem e evolução do conceito de Qualidade de Vida no Trabalho, bem como 

os modelos teórico-conceituais brasileiros sobre este tema, incluindo o que serviu de base 

para este estudo. 

Diante disso, Soares (1989, p. 3), estabelece que: 

 

Essa compreensão do estado de conhecimento sobre um tema, em 

determinado momento, é necessária no processo de evolução da ciência, 

afim de que se ordene periodicamente o conjunto de informações e 

resultados já obtidos, ordenação que permita indicação das possibilidades de 

integração de diferentes perspectivas, aparentemente autônomas, a 

identificação de duplicações ou contradições, e a determinação de lacunas e 

vieses. 

 
 

 Assim sendo, necessita-se conhecer o que foi construído e, com esse conteúdo, 

subsidiar, embasar  cientificamente o que está sendo proposto neste estudo. 

 

2.1 REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA  

 

O século XX foi fortemente marcado pelo desenvolvimento e preocupações com o 

indivíduo e o trabalho. Na primeira metade do século predominava a preocupação com a 

elevação da produtividade e, assim, maiores ganhos para quem dominava o capital; já na 

segunda metade, surgiu a preocupação com a satisfação do trabalhador (CARVALHO, 2012).  

Já os dois séculos anteriores foram caracterizados pelas grandes mudanças nos 

processos industriais, aliadas ao crescimento da população mundial e, consequentemente, ao 

aumento do consumo de bens e serviços; o que induziu a necessidade do desenvolvimento e 

aprimoramento tecnológico. Assim, o liberalismo econômico era a base que regulava e 
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orientava os processos produtivos e a palavra que imperava era o acúmulo do capital (PERES, 

2004). 

Diante disso, surgiu a necessidade de uma figura com responsabilidade e autoridade 

para gerir, decidir, planejar, coordenar, controlar e gerir todos os aspectos relacionados aos 

negócios, em suma, a necessidade de um gestor. As primeiras teorias que estudam os gestores 

estão relacionadas ao contexto histórico do início desse século e, a partir de então, essa 

categoria se tornou objeto de pesquisa e estudo, visando definir o papel, funções, 

comportamento, estilos, entre outros aspectos (RODRIGUES, 1994). 

Nesse contexto, surgiram as primeiras preocupações com a racionalização da produção 

e com o comportamento do trabalhador executando a sua tarefa. Havia os gestores e uma 

mão-de-obra abundante, barata e desqualificada, oriunda do meio rural ao término do 

feudalismo, mas os processos produtivos estavam bem aquém das necessidades e demandas 

que o mercado precisava atender. 

De acordo com Rodrigues (1994, p. 29), esse foi o cenário que Taylor1 encontrou para 

aplicar as suas ideias, compondo técnicas para uma administração voltada para a produção 

individual, mas visando um maior e melhor desempenho global da indústria. Foi a “divisão do 

trabalho”, que permitiu racionalizar a produção e, assim, obter produtividade e a motivação 

econômica do trabalhador. 

 A esse respeito, defendia Taylor (1981, p. 32) que: 

 

Prosperidade para o empregado significa, além de salários mais altos do que 

os recebidos habitualmente pelos obreiros de sua classe, o aproveitamento 

dos homens de modo mais eficiente, habituando-os a desempenhar os tipos 

de trabalhos mais elevados, para os quais tenham aptidões naturais e 

atribuindo-lhes, sempre que possível, esses gêneros de trabalhos. 

 
 

 O taylorismo é um sistema de produção econômico caracterizado por conter técnicas e 

princípios referentes à organização do processo de trabalho, às relações sociais de produção e 

um sistema de remuneração que associa o rendimento à produção. Fundamentou-se na 

concepção de que o trabalhador tendia intencionalmente ao ócio e à lentidão no trabalho, a 

fim de manter estável a produção, impedindo a elevação da produtividade (CATTANI; 

HOLZMANN, 2011). 

                                                           
1  Frederick Winslow Taylor, nasceu em 1856, nos Estados Unidos, formou-se engenheiro mecânico, é 

considerado o pai da Administração Científica. 
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Além disso, nesse modelo, a administração obteria como vantagem a redução dos 

tempos de produção, a racionalização do treinamento, a melhoria da eficiência do operário, a 

distribuição uniforme do trabalho, o estabelecimento de base uniforme para salários e 

prêmios, entre outras coisas. Taylor estabeleceu o conceito de que o trabalhador agiria de 

acordo com o seu interesse material, era o chamado “homo economicus”, ignorando outras 

fontes de motivação e simplificando excessivamente os aspectos psicológicos do 

comportamento.  

Tratava-se de uma proposta de racionalização da produção, denominada de 

Organização Científica do Trabalho (OCT), que aprofundava a divisão técnica do trabalho e a 

separação entre concepção e execução; uma parte dos trabalhadores concebia o trabalho e a 

grande maioria executava. Esse cotidiano de trabalho era constituído de tarefas prescritas, o 

que requeria encarregados de supervisão, encarregados do controle de outros trabalhadores, 

encarregados de treinamento, dentre outros (CATTANI; HOLZMANN, 2011). 

Ainda de acordo com os autores,  

 

No início da segunda década do séc. XX, a racionalização da organização do 

trabalho já estava bastante avançada devido à introdução, na produção 

industrial, dos princípios e práticas concebidas por Taylor, centrados no 

aprofundamento da separação entre trabalho de concepção e trabalho de 

execução, na individualização, na prescrição e execução das tarefas, na 

seleção dos trabalhadores segundo a afinidade entre as exigências 

operacionais de cada posto de trabalho e as características de cada candidato, 

na adequação de ferramentas de trabalho às especificidades da operação de 

cada posição na produção, no sistema de pagamento por tarefa. 

 

Nesse cenário, Henry Ford2 na sua fábrica de automóveis, nos Estados Unidos, nas 

primeiras décadas do século XX, introduziu o modelo fordista de produção. O fordismo 

preconizava a produção em massa e a linha de montagem padronizada, automatizada e 

especializada, os salários elevados e crescentes de acordo com a produtividade. O que 

requeria do operário muita disciplina quanto à realização de suas atividades e, também, 

controle e supervisão das atividades por parte dos gerentes.  

Ford valeu-se dos argumentos propostos pelo taylorismo e os intensificou, de modo 

que o trabalhador não necessitava mais ser um especialista em determinada área, exigia-se 

dele, apenas, que tivesse resistência física e psíquica. Nesse novo sistema predominou a 

exploração do trabalho em seu limite máximo, estudava-se minuciosamente o tempo e os 

                                                           
2 Henry Ford, nasceu nos Estados Unidos, no ano de 1863, sendo considerado um dos mais fiéis adeptos do 

taylorismo. 
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movimentos dos trabalhadores, sob a justificativa de não atrapalhar a produtividade; o que 

provocou uma forte reação entre os operários da empresa, expressas pelas altas taxas de 

absenteísmo, rotatividade e abandono do trabalho (CARVALHO, 2012; CATTANI, 

HOLZMANN, 2011; PERES, 2004). 

Nessa perspectiva, o taylorismo e o fordismo produziram novas culturas de trabalho, 

nas quais se estabeleceram controles de relação de poder do capital sobre os trabalhadores, 

caracterizados pela racionalização na produção, forte disciplina exigida dos trabalhadores, 

condições precárias de trabalho, além da má remuneração. Essas práticas produtivas não 

ficaram somente restritas ao chão da fábrica, mas com amplos reflexos na sociedade 

(GRAMSCI, 1984).  

Na década de 1970 do século XX uma  crise atingiu os países industriais mais 

desenvolvidos, instaurou-se um novo regime de acumulação do capital, a acumulação 

flexível3, que se disseminou pelo mundo capitalista nas décadas de 1980 e 1990. O novo 

regime de acumulação flexível tendeu a satisfazer as exigências do capitalismo mundial, 

sendo adequado às novas condições de concorrência e de valorização do capital e ao novo 

patamar da luta de classes na produção (ALVES, 2005). 

Foi nesse regime de acumulação flexível que se constituiu um novo complexo de 

reestruturação produtiva, na qual um modelo de gestão predominante passou a ser o 

toyotismo4, cuja filosofia produtivista assumiu um valor universal para o capital em processo, 

constituindo um dos recursos da estratégia capitalista para fazer frente à crise da produção 

fordista (CATTANI, HOLZMANN, 2011; PERES, 2004; ALVES, 2005).  

Para Peres (2004), o toyotismo é um sistema de produção caracterizado por utilizar 

estratégias como o just in time5, team work6, kanban7, a eliminação do desperdício e o 

controle de qualidade total8. Nesse contexto, o trabalhador meramente executor não era mais 

lucrativamente interessante para o capital frente ao operário polivalente e participativo, 

organizativo e altamente especializado, que executava e administrava as tarefas. 

                                                           
3 Modo de produção que sucedeu o fordismo, diferenciando-se deste pela organização do trabalho e da produção. 

É fundamentada pela ideia da flexibilidade. 
4 Idealizado pelo engenheiro Taiichi Ohno e introduzido na fábrica da Toyota no Japão, na década de 1950. 
5 Na hora certa, sem espaço para armazenar matéria-prima e a produção, criou-se um sistema para detectar a 

demanda e produzir os bens, que só são produzidos de acordo cm a demanda. 
6 Os trabalhadores passaram a trabalhar em grupos, orientados por um líder.  
7 Etiqueta ou cartão, método para programar a produção, de modo que o just in time aconteça. 
8 Os trabalhadores, em todas as etapas da produção, são responsáveis pela qualidade do produto e a mercadoria 

só é liberada para o mercado após uma inspeção minuciosa de qualidade. A ideia de qualidade total também 

atinge diretamente os trabalhadores, que devem ser “qualificados” para serem contratados. Dessa lógica 

nasceram os certificados de qualidade, ou ISO (PERES, 2004). 
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Nesse cenário, a premissa da flexibilização vai se firmando como um dos pressupostos 

centrais da chamada Reestruturação Produtiva9; a flexibilização pode ser conceituada como 

uma diretriz de gestão de processos produtivos que busca forjar organizações e trabalhadores 

mais resilientes às exigências, crescentemente complexas, que resultam das relações de 

produção e de troca do mundo do trabalho (FERREIRA, 2012). 

Observa-se como o poder transformador do capital atinge dimensões globais. O que é 

conveniente para os fins capitalistas deve ser adotado por todos os que integram o sistema. 

Transforma-se não só as relações de produção, na esfera econômica, mas também os 

conceitos de qualificação do trabalhador na esfera sociocultural; fala-se das mudanças no 

processo produtivo, enfatiza-se as melhorias, mas oculta-se que o processo em questão levou 

os trabalhadores à intensificação e precarização do trabalho (CARVALHO, 2012; PERES, 

2004). 

Nessa perspectiva, pensou-se em melhorar os processos de produção; algumas queixas 

foram atendidas, alguns problemas solucionados; mas, com o passar do tempo os 

trabalhadores continuaram adoecendo, outras necessidades foram surgindo e a flexibilização 

em vez de aliada passou a ser inimiga dos trabalhadores. Se antes as tarefas eram divididas, 

com a reestruturação os trabalhadores passaram a fazer de tudo e, até mesmo, atividades que 

não eram de suas competências técnicas e, além disso, com uma equipe bem reduzida. 

De acordo com Gramsci (1984, p. 378) 

 

[...] o operário continua ‘infelizmente’ homem e, inclusive [...] durante o 

trabalho, pensa demais ou, pelo    menos, tem muito mais possibilidade de 

pensar, principalmente depois de ter superado a crise de adaptação. Ele não 

só pensa, mas o fato de que o trabalho não lhe dá satisfações imediatas, 

quando compreende que se pretende transformá-lo num gorila domesticado, 

pode levá-lo a um curso de pensamentos pouco conformistas.  

 

O taylor-fordismo ficou marcado como um modelo de produção em que vigorou a 

exploração do trabalhador por meio de processos de trabalho tortuosos, que relegavam os 

operários a tarefas estafantes, deteriorantes, mecânicas e repetitivas, além de cargas horárias 

exageradas. O toyotismo pretendeu romper com essa imagem negativa do trabalho, pretendia 

constituir a figura humana no interior da produção das mercadorias, patrocinando 

trabalhadores polivalentes, multifuncionais e integrados ao processo produtivo (ALVES, 

2005). 

                                                           
9 É um processo de reorganização do sistema capitalista, tendo início na segunda metade do século XX e que 

correspondeu ao processo de flexibilização do trabalho na cadeia produtiva (FERREIRA, 2012). 
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Nesse sentido, a disputa histórica entre capital e trabalho não só redefiniram o espaço 

fabril, mas também o modo de viver de toda sociedade. Essas relações de força em cada 

conjuntura que determinaram o resultado da combinação entre capital e trabalho. Ou ainda, 

tratou-se de garantir formas de produção da força de trabalho que permitiram, por meio da 

racionalização, um novo tipo humano, um tipo que se encaixasse no novo tipo de trabalho e 

de produção (GRAMSCI, 1984). 

 

2.1.1 Reestruturação produtiva no Brasil 

 

No Brasil, observou-se que o Fordismo se consolidou pela via da coerção e da força, 

uma vez que a Ditadura Militar10, iniciada em 1964, pôs fim às mobilizações da sociedade 

civil que se opunham a esta força. A nação estava longe de conseguir o pleno emprego, a 

estabilidade no trabalho e a criação de um estado de bem-estar; a classe operária viveu nos 

anos 70 no Brasil o auge de um governo autoritário e ditatorial, que impedia manifestações de 

resistência. Por isso, combinou-se a intensificação do trabalho com a contenção salarial 

(MEDEIROS, 2009; DRUCK, 2001). 

Nesse período, as empresas de capitais estrangeiros aplicavam o modelo fordista de 

gestão do trabalho e investiam no Brasil, pois contavam com condições ideais para a 

ampliação do capital. Como a estrutura sindical estava atrelada ao Estado ditatorial, ou seja, 

os sindicatos de classe foram oficializados pelo Ministério do Trabalho, o que acentuou o seu 

caráter verticalizado e corporativo. Assim, a luta operária estava totalmente impedida ou 

limitada, não havendo, por isso, mobilizações ou atos de resistência ao modelo proposto pelas 

multinacionais no país (MEDEIROS, 2009). 

Mas, os trabalhadores não receberam passivamente essas repressões impostas pelo 

Estado e realizaram formas de resistência no âmbito da produção fabril. Dessa maneira, os 

atos de resistência podem ser descritos como morosidade, falta ao trabalho e ouras iniciativas 

que repercutiam na baixa produtividade, além de fundarem sindicatos livres, sem registro. 

Mas, o Estado tentou vencer a resistência operária colocando esses “sindicatos na ilegalidade, 

reprimindo e prendendo seus dirigentes, para estabelecer, a contento, o ideário taylorista” 

(DRUCK, 2001, p. 56). 

 

                                                           
10 Período em que os militares conduziram o país, no período de 1964 a 1985. Essa época ficou marcada na 

história do Brasil através da prática de vários atos Institucionais que colocavam em prática a censura, a 

perseguição política, a supressão de direitos constitucionais, a falta total de democracia e a repressão àqueles que 

eram contrários ao regime militar. 
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Enquanto no contexto internacional manifestava-se uma situação de crise no 

capitalismo, o Brasil de 1968 a 1973 alcançaria grandes índices de crescimento econômico. 

Este crescimento era o resultado do que se denominou na época de “milagre econômico 

brasileiro”, que estava baseado na produção de bens de consumo duráveis. Foi no ABC 

Paulista que se instalaria um dos principais polos industriais do país, dando origem ao que se 

denominou de complexo automotivo brasileiro (ANTUNES, 1995).  

Ainda de acordo com Antunes (1995, p. 27), 

 

A realidade deste momento de industrialização brasileira era completamente 

diferente do que ocorria nos países centrais. O que estava ocorrendo lá fora 

era um processo de profunda reestruturação produtiva como estratégia do 

capital para sair da crise que afetava rentabilidade do capital, chegando 

alguns autores a denominar de Terceira Revolução Industrial11. Esta 

mudança de paradigma produtivo, impondo novos padrões flexíveis de 

produção estavam sendo inspirados no toyotismo.  

 

 

O processo de industrialização no Brasil atinge seu ponto máximo no período de 1968 

a 1973 onde já se começou a observar o declínio dos níveis de acumulação do capital e uma 

crise do setor de produção de bens duráveis. Naquele período, foi possível constatar uma 

contradição entre industrialização voltada para o mercado interno e a nova etapa da economia 

capitalista mundial caracterizada pela internacionalização do capital. Nos anos 1980 

manifestou-se a deterioração da economia capitalista no país, gerando hiperinflação, recessão 

e a crise da dívida externa (1981-1982), contribuindo para debilitação da economia do país 

(MARTINS, MOLINARO, 2013; MEDEIROS, 2009; ALVES, 2000). 

De acordo com  Martins; Molinaro, Medeiros e Alves nesse período há indicação da 

crise econômica, mas também dois outros fenômenos que se deve levar em consideração: o 

ressurgimento do movimento sindical e o processo de abertura política que se iniciava no país. 

Esses fatores teriam uma importância grande na medida em que atuam no sentido de 

incentivar as empresas e, até mesmo, pressionar no uso de formas menos autoritárias de 

gestão do trabalho. Assim, uma reestruturação produtiva começava a surgir no Brasil como 

alternativa produtiva e que traria muitos problemas e conflitos no processo de sua aplicação.   

 O Brasil começa a superar a forte recessão econômica, a retomada do crescimento 

propicia a difusão de novos equipamentos industriais e as empresas buscaram novas formas 

                                                           
11 A Terceira Revolução Industrial teve início em meados da década de 1940, após o término da Segunda Guerra 

Mundial, vindo até os dias de hoje. Este processo teve a liderança dos Estados Unidos da América, tem como 

principal característica o uso de tecnologias avançadas no sistema de produção industrial (MARTINS; 

MOLINARO, 2013) 
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de organização do trabalho, baseado em técnicas japonesas, a exemplo da implantação dos 

Círculos de Controle de Qualidade (CCQs)12, cujo objetivo era o de dar maior autonomia aos 

trabalhadores. 

 Mas, a esse respeito, modelo japonês não surtiu muito efeito, tendo em vista a 

ausência de autonomia dos operários na definição dos seus próprios métodos de trabalho 

(MEDEIROS, 2009). Essas técnicas iam de encontro ao caráter autoritário das empresas, o 

que produziu mudanças pouco significativas na organização do trabalho (LEITE, 2003).  Para 

o autor, “Os CCQs foram introduzidos em muitas empresas a partir da preocupação gerencial 

em desviar o ímpeto participativo dos trabalhadores para formas alternativas de organização 

que contasse com maior controle gerencial” (LEITE, 2003, p.72). 

 Observa-se, assim, um novo processo de exploração dos trabalhadores, a 

reestruturação produtiva trouxe a recessão, o arrocho salarial e o aumento da jornada de 

trabalho. “A degradação salarial intensa e extenuante obrigou ao movimento operário, através 

da ação sindical e grevista, a acentuar o eixo da sua ação neste universo, a centrar o eixo de 

sua ação neste universo” (ANTUNES, 1995, p. 34). 

 As mudanças mais importantes deste período não foram realizadas dentro da fábrica, 

pelas novas tecnologias, mas pelas lutas do movimento sindical que, neste período foram 

muito significativas no mundo operário. Deve-se acrescentar ainda que esta década marca 

ainda mudanças políticas institucionais altamente significativas para o Brasil, decorrentes do 

processo de redemocratização do país que certamente afetaria as relações de trabalho 

(GUIMARÃES, 2000).  

Nesse contexto, predominam as políticas de cunho neoliberal13 que vinham sendo 

aplicadas e, a partir de então, seguiram uma nova direção, conseguindo articular os países do 

eixo capitalista e redefinindo as suas relações. Podemos distinguir no Brasil dois períodos 

dessa política: o governo Fernando Collor de Melo (1990-1993) e o período do governo de 

Fernando Henrique Cardoso (a partir de 1994), com o lançamento do plano real, quando se 

estabeleceram, com maior eficácia, as novas bases de uma reestruturação produtiva no país 

(CAMARGO et al., 2014; MASSIMO, 2013; DRUCK, 2001). 

                                                           
12 Técnicas japonesas baseadas na aplicação de trabalhos em grupo. 
13 doutrina proposta por economistas franceses, alemães e norte-americanos, na primeira metade do século XX, 

voltada para a adaptação dos princípios do liberalismo clássico às exigências de um Estado regulador e 

assistencialista; defende ainda a absoluta liberdade de mercado e uma restrição à intervenção estatal sobre a 

economia, só devendo esta ocorrer em setores imprescindíveis e ainda assim num grau mínimo. Disponível em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Neoliberalismo 
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Para Alves (2009), o neoliberalismo no Brasil se caracterizou pela precarização do 

trabalho, arrocho salarial, redução dos custos na produção e na mão-de-obra, pressão da 

concorrência pelo capital, competitividade, terceirização e desemprego, o que ocasionaram, 

mais uma vez, a desestruturação do coletivo do trabalho.  

A reestruturação capitalista no Brasil, sob a era neoliberal, constituiu uma nova 

morfologia social de acumulação baseada na lógica das classes dominantes readequarem o seu 

projeto de supremacia, incorporando uma agenda de intervenções focalizada nas expressões 

mais explosivas da “questão social”. À medida que o tempo passa essa questão vai se 

exaurindo, mas a cada reestruturação ganha novo fôlego e persiste até os dias atuais 

(CASTELO, 2012). 

Assim sendo, a formação econômico-social brasileira foi forjada pelo 

desenvolvimento desigual e combinado entre os distintos modos de produção (CASTELO, 

2012). Uma vez aderidas novas formas de produção e/ou novas tecnologias, postos de 

trabalho são destruídos numa lógica avessa em que as coisas são personificadas e as pessoas 

são coisificadas (SILVA, 2011).  

Nesse sentido, Silva (2011, p. 4), enfatiza que : 

 

A condição de constante insegurança que permeia as relações sociais no 

mundo do trabalho apresenta-se como laivo próprio da reestruturação 

produtiva, na verdade este clima de total insegurança é mesmo uma 

estratégia de abortar qualquer tentativa de organização por parte do trabalho. 

Incorre sobre a classe trabalhadora, nos aspectos não somente econômico, 

social, político, mas significativamente sobre o psicológico.  

 

Além disso, é importante considerar que a reestruturação produtiva é um constante 

ciclo. Ou seja, podemos mencionar que o fordismo não foi substituído inteiramente, mas a 

reestruturação do capitalismo tem sido suficientemente flexível para empregar, 

combinadamente, tantas estratégias quantas forem necessárias para manter em funcionamento 

o sistema.  Exemplo disso é que, enquanto nos setores de ponta da economia a tendência é de 

adoção do modelo de acumulação flexível, na periferia da produção industrial, os métodos de 

trabalho taylorista-fordistas estão em pleno vapor (CATTANI; HOLZMANN, 2011). 
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2.2  ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA 

 

A reestruturação produtiva promove impactos tanto na iniciativa privada, quanto na 

pública, de acordo com a Constituição Federal (CF) de 1988, a administração pública14 deve 

obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade nos serviços 

oferecidos aos cidadãos; todos os princípios e objetivos da CF são personificados na figura 

dos servidores públicos, que são os responsáveis pela oferta de tais serviços (BRASIL, 1988). 

O servidor está à serviço do público e sua postura precisa estar pautada no compromisso com 

a ética e responsabilidade, com o respeito e os demais princípios constitucionais.  

Nessa perspectiva, assim como acontece na administração privada, o cliente, neste 

caso o cidadão brasileiro, está cada vez mais exigente e consciente do poder que detém e 

como pode pressionar o seu fornecedor, o Estado, para que este atenda às suas demandas de 

forma satisfatória. Isso devido ao atual contexto da globalização e suas mudanças em termos 

de tecnologia e comunicação (PINTO; SILVA, 2015).  

Assim, de acordo com Paludo (2010, p. 47), os adventos trazidos pela globalização 

permitiram que “Surgissem cidadãos e usuários conscientes de sua cidadania e conhecedores 

de informações acerca dos mais variados bens e serviços produzidos mundialmente, que 

utilizam essas informações para compará-las com os bens e serviços oferecidos pelos entes 

públicos brasileiros”.  

Nesse cenário, “encontra-se o ator principal, o funcionário público, o cliente interno, 

pessoas, com seus cargos, suas obrigações, mas também com suas próprias expectativas e 

exigências” (PINTO; SILVA, 2015, p. 2). Assim, os entes públicos têm o desafio de 

conquistar a confiança de seu quadro funcional, objetivando mantê-los motivados e 

produtivos. Isso porque para se prestar um bom serviço ao público externo, faz-se necessário 

que o público interno esteja envolvido e se sentido partícipe dos serviços oferecidos pela 

organização (PINTO; SILVA, 2015).   

 Visando entender o atual contexto e os diferentes modelos, práticas e comportamentos  

oriundos da administração privada e que passaram a ser reproduzidos na administração 

pública, bem como essa relação entre os atores envolvidos nesse processo, a saber: ente 

                                                           
14 “A Administração Pública tem como propósito a gestão de bens e interesses qualificados da comunidade no 

âmbito dos três níveis de governo: federal, estadual ou municipal, segundo preceito de Direito e da Moral, 

visando o bem comum” (Matias-Pereira, 2010, p. 62). 
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público, servidor e usuário, faremos uma breve contextualização sobre as reformas que o 

Estado passou ao longo do tempo. 

 

2.2.1 Evolução histórica 

 

Pode-se verificar as constantes e necessárias (re)formações do Estado, que acontecem, 

de maneira geral, para atender às demandas de seu público alvo: a sociedade. Assim, faz-se 

necessário que o aparelho estatal15 promova novas configurações em termos de estrutura, 

processos, resoluções eficazes e eficientes e, principalmente, uma melhor maneira de 

satisfazer aos anseios do público; objetivando suprir uma deficiência do modelo anterior, 

fazendo alterações ou introduzindo novos conceitos (SILVA, 2013; BERGUE, 2007). 

 

2.2.1.1 Administração Pública patrimonialista 

 

 Na Administração Pública Patrimonialista, ou patrimonialismo, o Estado era a 

extensão do poder do administrador, que tinha no ente estatal a extensão do seu patrimônio, 

caracterizando uma confusão entre o que era público e o que era privado. Nesse período, os 

servidores públicos eram vistos como nobres, cujos títulos eram concedidos como forma de 

gratidão por defenderem aguerridamente os interesses dos seus superiores (PINTO, SILVA, 

2015;  SILVA, 2013; BERGUE, 2011). 

De acordo com Bergue (2011), outra característica marcante desse período era o  

nepotismo explícito, identificado através da distribuição de oportunidades profissionais entre 

os familiares e amigos, o que garantia, em contrapartida, fortes laços de lealdade; além da  

troca de favores e votos, era o dito clientelismo16. Além disso, a distribuição dos cargos 

comissionados acontecia  como moeda de reconhecimento ou promoção apenas para os 

“clientes” e escolhidos. Esse período originou alguns termos, dentre os quais: sociedade 

patriarcal17, paternalismo18, coronelismo19, etc. 

                                                           
15 Um dos significados para Estado Nacional, Nação. 
16 Prática que consiste em privilegiar uma clientela. 
17 Prática em que prevalece o bem-estar da família como sendo o principal objetivo do homem, a família é 

liderada por um patriarca, ou seja, o chefe da família.  
18 Paternalismo é um sistema de relações sociais e trabalhistas, caracterizado pela escolha de um “beneficiado” 

que siga os valores morais e políticos do patriarca. 
19 Prática em que prevalece a forma de poder político de uma liderança local - o Coronel - que define as escolhas 

dos eleitores em candidatos por ele indicados, além da detenção de poder sobre os entes públicos (fonte: 

Wikipédia). 
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 Para expressar bem essa situação Bursztyn (1985, p. 20) afirma que:  

Encontramos, lado a lado, ao longo da história do Brasil o Estado 

Centralizador e os caciques locais. O primeiro sempre foi marcado por seu 

caráter autoritário-paternalista; o segundo, que repete ao nível local o mesmo 

duplo caráter do Estado, assume a forma de patriarcalismo. É a partir das 

relações paternalistas da sociedade patriarcal que a estrutura social [...] se 

constitui. O paternalismo se torna um mecanismo ideológico e social 

fundamental para contrabalançar o autoritarismo tanto do Estado, quanto do 

patriarca local. 

 E ainda: 

No caso da sociedade [...], o paternalismo funciona como instrumento 

essencial para o esquema de legitimação dos coronéis. Em primeiro lugar, 

porque se apresenta como um mecanismo eficaz na consolidação das 

relações de dependência que subordinam os trabalhadores aos caciques 

locais, tanto ao nível econômico como social (via relações de compadrio, 

que unem, de forma subordinada, minifundiários a latifundiários). Em 

segundo lugar, como decorrência lógica, essa dependência irá refletir-se no 

nível político [...] até o período republicano – quando a forma da 

subordinação do trabalho ao capital no campo permite a emergência do voto 

de cabresto e dos currais eleitorais. 
 

Nesse período os servidores públicos eram considerados empregados do administrador 

e não do Estado, não pensavam, não tinham esperanças de promoção ou melhorias de vida, a 

não ser que satisfizessem todos os desejos dos seus “senhores” e cumprissem à risca as ordens 

e mandamentos. Assim, esse período é caracterizado pela  omissão do setor público, muito 

mais do que pela sua intervenção, na oferta de seus serviços e na relação com seu quadro 

funcional. 

2.2.1.2  Administração Pública Burocrática 

 Esse tipo de administração foi adotada para suprir a administração patrimonialista e se 

caracterizou pela necessidade de se desenvolver um tipo de administração que separasse o 

público do privado, para repreender a corrupção e o nepotismo. Objetivava-se separar a 

sociedade do Estado e adotar os princípios da impessoalidade, da  hierarquia funcional, da 

carreira pública e da profissionalização do servidor, além do controle rígido em todos os 

processos, produtos, serviços e atendimento aos cidadãos (SILVA, 2013). 

 Para Weber (1979), a burocracia era uma forma de organizar e, assim, buscar a 

racionalidade, através de um detalhamento antecipado e nos mínimos detalhes. Desta forma, 

chegar-se-ia à eficiência e ao objetivo pretendido.  Era o que a sociedade precisava no 

momento, era o arrumar da casa, o arrumar da máquina pública. 
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 Mas, os servidores públicos, nesse período, se caracterizaram pela passividade, a 

internalização das regras e o apego exacerbado às normas e regulamentos; o excesso do 

formalismo, da documentação e das comprovações formais; a resistência à mudança, pelo 

perigo que traz a fuga à rotina, ao padrão; a impessoalidade das relações; a rígida 

hierarquização da autoridade; a conformidade às rotinas e aos procedimentos; a exibição dos 

sinais de autoridade e, consequentemente, a dificuldade no atendimento aos clientes e a 

existência dos mais variados conflitos com o público. 

 Mas, divergindo do que Weber (1979) defendeu, o modelo burocrático apresentava 

algumas lacunas expostas por Przeworski (2006, p. 53): 

 

[...] os objetivos dos burocratas não têm necessariamente de ser idênticos aos 

objetivos dos cidadãos ou dos políticos eleitos que os representam. Os 

burocratas podem querer maximizar a autonomia que têm, ou a garantia de 

emprego de que gozam, ou prestar favores clientelistas a amigos e aliados, 

ou ser dispensados do ‘ponto’, ou aumentar o orçamento de que podem 

dispor ou, simplesmente, enriquecer – à custa dos cidadãos. Mais uma vez 

aqui, eles dispõem de informação especial quanto aos benefícios e aos custos 

de suas ações, e podem praticar atos que não são vistos diretamente e apenas 

podem ser inferidos dos resultados ou monitorados como itens de custo. 
 

O modelo burocrático baseia-se no formalismo e na presença constante de normas e 

rigidez de procedimentos, o que fez comprometeu a eficiência na oferta dos serviços; visto 

que o modelo supra-citado é lento, autorreferido e pouco orientado para o atendimento das 

demandas dos cidadãos. Durante algum tempo foi extremamente necessário para romper com 

os vícios do modelo anterior, mas não garantiu o principal objetivo da administração pública, 

que é o de atender satisfatoriamente a sociedade (PINTO, SILVA, 2015; SILVA, 2013; 

JACOMETTI, 2012). 

 

2.2.1.3  Administração Pública Gerencial 

 A Administração Pública Gerencial (APG) surgiu num momento em que predominava 

a insatisfação em relação ao modelo burocrático, expressadas pelo crescimento e mudanças 

nas necessidades e exigências da população. Dessa forma, a APG se apresentou como corretor 

para esses sintomas emblemáticos da burocracia, priorizando a qualidade dos serviços e 

redução dos custos. Além disso, caracteriza-se pelo desenvolvimento de uma cultura gerencial 

nas organizações, orientada para resultados e, também, para possibilitar que o Estado melhor 
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gerencie a oferta dos seus serviços, por meio da efetividade e eficiência (PINTO, SILVA, 

2015; SILVA, 2013). 

 A esse respeito, Bresser Pereira (2006, p. 242) defende que: 

O Estado se transformou num Grande Estado Social e Econômico, 

assumindo um número crescente de serviços sociais – educação, saúde, 

cultura, previdência e assistência social, pesquisa científica – e de papéis 

econômicos – regulação do sistema econômico interno e das relações 

econômicas internacionais, estabilidade da moeda e do sistema financeiro, 

provisão de serviços públicos e de infra-estrutura –, nesse momento, o 

problema da eficiência tornou-se essencial. 

 

 

Para o autor, “a explicação é simples: os cidadãos estão se tornando cada vez mais 

conscientes de que a administração pública burocrática não corresponde às demandas que a 

sociedade civil apresenta no mundo contemporâneo” (BRESSER, 2006, p. 242). O que fez 

com que os cidadãos exigissem do Estado muito mais do que Ele podia oferecer; de um lado a 

sociedade pressiona por mais e melhores serviços e questiona as formas de ação e a 

legitimidade dos entes públicos; do outro lado, a administração pública vai redefinindo o seu 

papel e impondo reestuturações organizacionais (RO)20 (LIMA; QUEIROZ, 2003). 

No entanto, o gerencialismo apoia-se na burocracia, conservando os seus princípios 

básicos. A APG surgiu quando as empresas tiveram que buscar novas formas de se manter 

competitivas, mas não só a iniciativa privada foi requisitada nesse processo, o setor público 

também sentiu essas transformações e buscou adaptar-se à esse contexto (PINTO, SILVA, 

2015; PALUDO, 2010). 

Para Guimarães (2000), um dos principais desafios para a APG foi o de transformar 

estruturas burocráticas, hierarquizadas em organizações flexíveis, ágeis e empreendedoras. 

Visto que, de acordo com Bergue (2007, 2010), de maneira geral, o esforço orientado para a 

institucionalização de um modelo gerencialista na administração pública encontra resistência 

nos fortes traços consolidados e enraizados na sociedade há várias gerações. 

Já para Silva (2014, p. 6), buscou-se trazer, para a esfera pública, “conceitos inerentes 

às esfera privada, capitalista, como se a lógica liberal21, pautada na livre concorrência, e na 

busca incessante pelo lucro e acumulação devesse também ser incorporada pela esfera 

                                                           
20 A expressão "reestruturação organizacional" significa não apenas mudanças na estrutura, mas uma 

transformação muito mais profunda no contexto da organização, que deve envolver tanto questões formais e 

instrumentais como aspectos psicológicos e comportamentais (LIMA; QUEIROZ, 2003). 
21 A ideia central do liberalismo econômico é a defesa da emancipação da economia de qualquer dogma externo 

a ela mesma, eliminando custos, aumentando a produtividade e visando o acúmulo do capital. Tendo Adam 

Smith como principal defensor. 
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pública, direcionando suas ações em detrimento da qualidade do serviço prestado ao usuário-

cidadão”. Em face disso, prioriza-se a terceirização da mão-de-obra e a flexibilidade para o 

funcionalismo público. 

Ainda de acordo com Silva (2014, p. 7) : 

 

Ora, os serviços oferecidos pelo Estado aos seus cidadãos como educação e 

saúde não podem estar submetidos a esta lógica que sacrifica a qualidade em 

nome de melhoria nos processos e na gestão, e por isso mesmo são 

atribuições do estado – por não serem intrinsicamente competitivos dentro 

da lógica capitalista de produção. Estes serviços devem ser oferecidos pelo 

estado dentro de uma lógica diversa do mercado, com foco em uma 

qualidade cada vez maior dos serviços oferecidos, e não na redução de 

gastos ou no aumento da produtividade característicos do mercado 

capitalista.  

 

Nesse novo contexto, a restruturação organizacional modifica as formas de gestão do 

trabalho no serviço público. Essas mudanças implicam, para os servidores, a necessidade de 

terem flexibilidade e resiliência22 para adaptar-se à lógica de um ambiente em plena 

transformação e, também,  novas tecnologias, novos paradigmas e novos hábitos de vida; 

ultrapassando as fronteiras da rotina, dos processos e envolvendo aspectos comportamentais e 

psicológicos dos envolvidos (SILVA, FRITZEN, 2012; LIMA, QUEIROZ, 2003). 

Sob essa perspectiva, segundo Lima e Queiroz (2003, p. 89)  decorrem dos processos 

de reestruturação organizacional a exigência de “um novo perfil de trabalhador, flexível, 

sujeito da reestruturação do trabalho, que, ao experimentar essas transformações, tem sua vida 

significativamente alterada por elas”. Ainda de acordo com os autores, são transformações 

que trazem implicações aos modos de viver e subjetivar; percebe-se, também, uma clara 

relação entre as demandas que essa reestruturação impõe às organizações e as exigências que 

as organizaçóes impõem aos seus servidores.  

Diante dessa dualidade, está o servidor público que precisou se adaptar à lógica 

produtivista e às mutações decorrentes dela. As transformações no mundo do trabalho vêm 

afetando significativamente, no decorrer do tempo, o bem-estar físico, psíquico e social desses 

indivíduos que vêem no trabalho a garantia de seu sustento financeiro e de preservação da sua 

dignidade. Corroborando com Oliveira (2006, p. 110), “faz-se necessário buscar a integração 

                                                           
22 Flexibilidade e resiliência são termos que envolvem a habilidade de adaptação que o indivíduo tem diante das 

mudanças que ocorrem em suas vidas. Pode ser também a capacidade de evoluir ao se deparar com as 

adversidades do dia a dia, obtendo aprendizado com todas as experiências, por mais difíceis que elas sejam.  
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do trabalhador com o homem, o ser humano dignificado e satisfeito com a sua atividade, que 

tem vida dentro e fora do ambiente de trabalho, que pretende, enfim, qualidade de vida.” 

 

2.2.1.4  Impactos das reformas nos dias atuais do serviço público federal  

O serviço público federal (SPF) brasileiro tem apresentado características de 

funcionamento fortemente marcada por traços da reestruturação produtiva. De um lado, o 

novo modelo de gestão exige que seus trabalhadores tenham maior produtividade e atendam 

às mais variadas demandas; de outro lado, tais exigências, associadas ao número reduzido de 

trabalhadores e, também, ao cenário de precarização das condições e organização do trabalho, 

aliando-se ao aumento das expectativas dos cidadãos-usuários por serviços ágeis e eficientes; 

Em alguns caso, esse contexto laboral tem ocasionado a prevalência de Mau-estar no trabalho 

(MET) e, até mesmo, o adoecimento do trabalhador (ANTLOGA et al., 2014). 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT)23, em 1959, por meio da 

recomendação nº 112, estabeleceu que nos ambientes laborais deveria haver um serviço de 

saúde ocupacional com a finalidade de proteger o trabalhador contra os mais variados riscos à 

sua saúde, decorrentes do trabalho, além de propiciar que esse setor fosse responsável pelo 

estabelecimento e manutenção do bem-estar físico e mental dos trabalhadores 

(ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 1959). 

Já em 1985, a mesma organização recomendou que o conceito de medicina do trabalho 

fosse ampliado e prevalecesse a multidisciplinaridade e integração das ações voltadas para 

promoção da qualidade geral de vida dos trabalhadores; além disso, a recomendação era a de 

que os trabalhadores pudessem participar da construção dessas ações, ou seja, uma construção 

coletiva (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 1985). 

Em função disso, a preocupação com o bem-estar dos trabalhadores do SPF tem 

crescido sobremaneira; assim, no intuito de atender aos princípios constitucionais  previstos 

da Constituição Federal de 1988, no que diz respeito à melhoria das condições desses 

trabalhadores em seus ambientes laborais, a administração pública brasileira vem instituindo 

políticas visando a promoção da QVT nos entes públicos. 

Nesse contexto, o governo federal instituiu em 2009, por meio do Decreto nº 6833, o 

Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal (SIASS), que objetiva 

                                                           
23 A Organização Internacional do Trabalho-OIT é um organismo cuja composição é formada por representantes 

de entidades de trabalhadores, empregadores e governo, os três principais atores do mercado de trabalho.  Além 

disso, ela é o organismo responsável pelo controle e emissão de normas referentes ao trabalho no âmbito 

internacional, com o objetivo de regulamentar e proteger essas relações seja por meio de convenções, 

recomendações e resoluções.   
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coordenar e integrar ações e programas nas áreas de: a) assistência à saúde, referem-se às 

ações que previnam, detectem e tratem as doenças, bem como reabilitem a saúde do servidor 

público federal; b) perícia oficial, representada por ações médicas ou odontológicas que 

objetivem avaliar a saúde do servidor para o exercício da função; c)  promoção, prevenção e 

acompanhamento da saúde, expressas por meio de ações que objetivem a intervenção no 

processo de adoecimento do servidor, seja na esfera individual ou nas relações coletivas nos 

ambientes laborais (BRASIL, 2009).    

JJáá  eemm  22001111,,  ppoorr  mmeeiioo  ddoo  DDeeccrreettoo  nnºº  77660022,,  oo  GGoovveerrnnoo  FFeeddeerraall  ((GGFF))  eessttaabbeelleecceeuu  aa  

Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho (PNSST), cujo objetivo era o de 

promover a saúde e a melhoria da qualidade de vida do trabalhador; valendo-se, para isso, da 

prevenção dos acidentes e danos decorrentes do ambiente laboral. Além do mais, a PNSST 

tem por princípios a universalidade, a prevenção, a prevalência das ações de promoção, 

proteção e prevenção sobre as de assistência, reabilitação e reparação, difente do que havia 

sido estabelecido com a criação do SIASS; além do diálogo social e da integralidade e 

articulação das ações referentes às relações de trabalho e saúde, com a participação dos 

trabalhadores e seus gestores (BRASIL, 2011).  

Em decorrência, a Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (MPOG), instituiu a Portaria Normativa nº 3, publicada no ano de 2013, 

cujo teor dispõe sobre as diretrizes para subsidiar políticas e projetos de promoção da QVT, 

de maneira descentralizada, transversal, participativa e coletiva; propiciando aos servidores 

uma melhoria contínua das suas condições e relações de trabalho, consequentemente haverá a 

prevalência do bem-estar no contexto laboral (BRASIL, 2013). 

Nesse sentido, a preocupação com a satisfação e bem-estar no serviço público merece 

destaque e precisa  ser uma preocupação constante nas Instituições. A relação 

capital/trabalho/trabalhador caracteriza-se por ser contígua e indissociável; essa tríade não 

deve causar unicamente o sofrimento dos trabalhadores, mas, também, sentimentos de bem-

estar, afetividade e realizações pessoal e profissional. Nesse sentido, de acordo com Borges e 

Yamamoto (2004), cada indivíduo tem seu próprio conceito de trabalho, cujos conceitos e 

significados são os mais variados possíveis, mas sem deixar de lado a dependência com o 

contexto histórico no qual estão inseridos. 
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2.3 CONCEITO E SIGNIFICADO DO TRABALHO 

Para a equipe MOW (1987)24, conhecida por seus estudos sobre o significado do 

trabalho, sendo este uma categoria central da experiência humana, pessoal e social. Sendo 

uma atividade cujo objetivo transcende apenas a esfera econômica e abrigando um conceito 

multidimensional, que integra três eixos  principais: o primeiro é a centralidade do trabalho, 

por meio da qual se vê a importância  que o trabalho tem na vida de uma pessoa em um 

determinado momento e que vai  adquirindo importância para as pessoas ao longo de sua vida 

profissional (GOULART, 2009). 

De acordo com Goulart (2009), o segundo eixo são os direitos e deveres, percebidos 

pelo trabalhador no exercício da função laboral. Já o terceiro são as metas, expressas pela 

autonomia, interesse, níveis salariais, promoção, etc; e os resultados laborais, expressos pelo 

que as pessoas buscam no trabalho, a saber: remuneração, auto-expressão, reconhecimento, 

relacionamentos interpessoais, etc.  

Já para Morin (1996), o trabalho tem um sentido afetivo formado pelo conjunto de seu  

significado, sua orientação e  coerência. O primeiro é refente às  representações que o sujeito 

tem de sua atividade e o valor que lhe atribui; o segundo refere-se à  sua inclinação para o 

trabalho, o que ele almeja e o que motiva as suas ações; já o terceiro se refere ao equilíbrio  

entre o que ele espera de sua relação com o trabalho e o que efetivamente ocorre. 

Além disso, o trabalho pode ser conceituado como a satisfação das necessidades 

básicas do homem e, portanto, da sobrevivência humana; representando, também, a maneira 

pela qual o sujeito é único na sua relação com seus pares. Mas, se esse conceito não 

representar o único valor do indivíduo, ocupará a centralidade de sua vida, tanto em relação à 

subsistência, quanto à inserção social e à constituição subjetiva, ambos com o mesmo peso 

(MATTOS, SCHLINDWEIN, 2015; JARDIM, 2011).  

Por outro lado,  o trabalho não é apenas um meio de satisfazer as necessidades básicas, 

mas também, uma fonte de auto-afirmação e de auto-estima; por meio dele, as potencialidades 

e habilidades  humanas poderão ou não ser desenvolvidas, o homem conhecerá suas forças e 

limitações, além de viver o afeto de todas as relações advindas dessa relação. O conceito de 

trabalho e a identidade do  homem estão intimamente relacionados, quando se fala de um, 

                                                           
24 Meaning of Work International Research Team ([MOW], 1987),  este grupo realizou  pesquisas buscando 

identificar o significado do trabalho para os trabalhadores; esses resultados mostraram que o sentido da atividade 

de trabalho pode assumir desde uma condição de neutralidade até a de centralidade na identidade pessoal e social 

(MORIN;  TONELLI; PLIOPAS, 2007) . 
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fala-se imediatamente do outro (GARCIA, 2013; BENDASSOLLI, 2011; NAVARRO, 

PADILHA, 2007; MARX, 2004). 

Para Garcia (2013, p. 8): 

Trabalho e realização humana, portanto, estão intrinsecamente relacionados, 

e essa relação é tão antiga quanto a história da humanidade – e do próprio 

trabalho. Compreender os sentidos do trabalho para os indivíduos inseridos 

nas organizações e suas implicações na constituição do sujeito tem sido um 

desafio importante não apenas para os administradores, mas também para 

todos aqueles que direta ou indiretamente estão ligados à organização do 

trabalho. 
 

Nesse sentido, pode-se dizer que nenhuma esfera da vida prende tanto o indivíduo à 

realidade quanto à ênfase que ele dá ao trabalho que exerce, visto que,  por meio dele, obtém-

se relacionamentos humanos e isso é indispensável à preservação da vida em sociedade. 

Paralelamente, o trabalho é fundamental para o entendimento do processo saúde/doença física 

e mental, bem como da subjetividade do homem na atualidade (FREUD, 1988). 

Para Hackman e Oldhan (1975), a qualidade de vida no trabalho relaciona-se ao 

sentido que o trabalho possui para quem o exerce e isso se expressa por meio da legitimidade 

e/ou utilidade percebidas. Além disso, a QVT pode estar relacionada à existência de tarefas 

diversas e também quando um trabalhador consegue identificar desde a concepção até a 

finalização da sua atividade e, também, o feedback sobre seu desempenho nas atividades 

realizadas, o que possibilitaria que os erros fossem  acertados à medida que surgissem 

(TOLFO; PICCININI, 2007). 

Constata-se pois que, dotar o trabalho de sentidos e significados necessita ser feito em 

uma perspectiva multidisciplinar, visto que se trata de uma construção psicológica dinâmica e 

referente a vários aspectos, sendo resultado da interação entre variáveis pessoais e sociais 

relacionadas ao trabalho. Em virtude disso, as atitudes dos trabalhadores variam em função do 

seu nível de satisfação com o trabalho, ou seja, quando o bem-estar é predominante o 

trabalhador apresentará atitudes positivas em relação ao seu trabalho; já o contrário ocorre 

quando o mal-estar no trabalho for predominante. Os dois casos estão relacionados à 

percepção individual de cada trabalhador, ao sentido que ele atribui aos elementos à sua volta, 

e tanto o bem-estar quanto o mal-estar serão os próximos constructos a serem aprofundados 

(GARCIA, 2013; TOLFO, PICCININI, 2007; ROBBINS, 2005). 
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2.4 BEM-ESTAR  

Para Gonçalves (2008, p. 1), “a felicidade humana é um estado de bem-estar, sendo 

algo que todos almejam e buscam formas de alcançá-la. Mas existem fatores subjetivos, 

psicológicos e sociais que influenciam no surgimento ou não deste sentimento”. Nesse 

sentido, estudar o bem-estar é uma preocupação antiga e surgiu no campo da filosofia por 

meio dos filósofos gregos Sócrates, Platão, Aristóteles, entre outros, que queriam entender e 

explicar qual o significado e a importância desse sentimento para a vida dos humanos 

(GONÇALVES, 2008). 

Ainda de acordo com a autora,  padronizou-se  o uso do conceito “bem-estar” na 

literatura com o intuito de otimizar o seu significado.  Ela defende ainda que bem-estar ocorre 

quando as pessoas estão próximas de atingir seus objetivos, quando as atividades despertam 

interesse e, também, quando há estabilidade em suas vidas. Além disso, necessita-se 

considerar a existência de fatores subjetivos, os quais interferem na maneira  pela qual as 

pessoas interpretam as condições de bem-estar; disso decorrem os conceitos de bem-estar 

geral (BEG), do qual se obtém o bem-estar subjetivo, o psicológico e o bem-estar no trabalho.  

 Nesse sentido, o BEG pode ser definido em termos hedônicos25 ou eudaimônicos26. O 

primeiro, refere-se ao bem-estar como experiência cumulativa de afetos, as emoções e  os 

humores dos sujeitos; já o segundo, enfatiza as experiências de realização pessoal e de 

expressão dos potenciais individuais (PASCHOAL; TORRES; PORTO, 2010).  

 Além disso, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (1978), o bem-estar 

relaciona-se também à saúde; esta que ocorrerá se houver um completo estado de bem-estar 

físico, mental e social; não se relacionando unicamente à ausência de doença. Além disso, 

esse conceito é um direito humano fundamental e para que ocorra em sua plenitude deverá 

contar com a interdisciplinaridade, com o atendimento à biopsicossocialidade.  

 

 

 

                                                           
25 Derivado de hedonismo, cuja origem vem do grego hedonikos, que significa "prazeroso", já que 

hedon significa prazer. Consiste em uma doutrina moral em que a busca pelo prazer é o único propósito da 

vida.Como uma filosofia, o hedonismo surgiu na Grécia e teve Epicuro e Aristipo de Cirene como alguns dos 

nomes mais importantes. 
26 Derivado de Eudaimonismo (do grego: eudaimonia - felicidade) ou eudemonismo. É uma doutrina segundo a 

qual a felicidade é o objetivo da vida humana. A felicidade não se opõe à razão mas é a sua finalidade natural. 

Todos os filósofos da Antiguidade defendiam esse conceito.  
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2.4.1 Bem-Estar Subjetivo 

O bem-estar subjetivo (BES) refere-se à avaliação cognitiva que as pessoas fazem de 

suas próprias vidas como um todo. Ou seja, sob uma mesma cultura, há variações de  crenças, 

valores e objetivos pessoais e essas variações interferem decisivamente nessa avaliação. Pode 

ser considerado ainda como uma dimensão positiva da saúde mental, às quais se relacionam 

algumas características, dentre as quais otimismo, a extroversão, assertividade, sociabilidade e 

experiências de gratidão (SCORSOLINI-COMIN et al., 2016; ZANON, HUTZ, 2014; 

SANT’ANNA et al., 2012). 

Nesse sentido, o BES apresenta uma estrutura trilateral. O primeiro lado é o  

julgamento cognitivo sobre a satisfação de vida, o segundo são os afetos positivos, já o 

terceiro são os afetos negativos. As outras duas correspondem aos componentes afetivos: 

afetos positivos e negativos; assim, em um elevado BES estão presentes altos níveis de afetos 

positivos, baixos índices de afetos negativos e alta satisfação com a vida (SCORSOLINI-

COMIN et al, 2016). 

As pessoas que possuem um BES tendem a ser  mais bem sucedidas em vários 

domínios de suas vidas e se caracterizam pela sua personalidade conter auto-controle, auto-

confiança, otimismo, religiosidade, virtudes, maneira de pensar e perceber o mundo; já o nível 

socioeconômico como cultura, suporte social, relacionamentos e demais eventos foram 

identificados como extrínsecos (SOUZA, DUARTE, 2013; WOYCIEKOSKI, 

NATIVIDADE, HUTZ, 2014). 

 

2.4.2 Bem-Estar Psicológico  

Já o bem-estar psicológico (BEP), é constituído pela auto-aceitação e realização pelas 

relações positivas com os outros, pelo domínio do ambiente, autonomia, objetivos de vida e 

ascenção profissional. Os estudos nesta área defendem que o bem-estar é negligenciado no 

BES, sendo apenas obtido por meio do entendimento global do indivíduo, ou seja, pela 

felicidade hedônica, que representa um estado afetivo, no qual os afetos positivos prevalecem 

sobre os negativos (RYFF, 1989; SANT’ANNA, 2012). 

A esse respeito, de acordo com Machado e Bandeira (2012, p. 593), 

 

O bem-estar psicológico é um construto multidimensional que reflete 

características relativas ao funcionamento psicológico positivo ou ótimo. Ao 

basear-se na teoria psicológica, reúne avanços conceituais e achados 

empíricos de décadas de pesquisas nas áreas do desenvolvimento humano, 
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psicologia humanista-existencial e saúde mental. [...] o BEP representa a 

tradição eudaimonica do estudo do bem-estar, resgatando o sentido original 

do bem-viver na doutrina aristotélica. 

 

Para Bernardo e Vasco (2015), o BEP é resultante do equilíbrio entre os conceitos de 

proximidade e autonomia, sendo resultante da capacidade do indivíduo em atender, simbolizar 

e equilibrar os requisitos inerentes à manutenção das relações interpessoais e à auto-

determinação e autonomia.  

Além do mais, o BEP também permite maiores níveis de crescimento pessoal em 

contrapartida à supressão emocional presente no BES, que inibe o comportamento emocional 

expressivo, mas não a experienciação da emoção negativa. Em decorrência disso, ocorre o 

afastamento social, expresso por comportamentos depressivos e níveis reduzidos de satisfação 

com a vida (FREIRE; TAVARES, 2011). 

Assim, o BES pode ser considerado basicamente como um estado afetivo, cuja 

prevalência é a dos afetos positivos sobre os negativos; já o BEP baseia-se na realização 

pessoal e pode ser expresso pelo desenvolvimento de potenciais e evolução dos objetivos de 

vida, transcendendo o estado afetivo do indivíduo. Essas duas correntes mencionadas afetam 

sobremaneira os estudos sobre o bem-estar no trabalho e têm sido usadas como referência 

pelos estudiosos da área (PASCHOAL; TAMAYO, 2008). 

2.4.3 Bem-Estar no Trabalho 

O estudos acerca do bem-estar no trabalho (BET) ainda são incipientes e  não possuem 

concepções claras, além de a literatura existente relacionar esse termo ao conceito de bem-

estar geral, que conta com uma base teórica já desenvolvida, cujas referências são Diener        

(1984) e  Riff (1989); embora sejam modelos teóricos distintos, alguns estudiosos já os  

consideram como complementares nas definições de bem-estar. Levando-se em consideração 

que o indivíduo dedica uma grande parte de sua vida ao trabalho, faz-se necessário que ele se 

sinta bem no ambiente laboral. Assim, quando as sensações e emoções positivas prevalecerem 

sobre as sensações negativas do trabalhador, predominará o bem-estar no trabalho (MARTIN, 

GARBELINI, 2013; SANT’ANNA et al., 2012; PASCHOAL et al., 2010; SIQUEIRA, 

PADOVAM, 2008). 

 De acordo com Siqueira e Padovam (2008), BET pode ser considerado como um 

conceito integrado por três componentes: satisfação, envolvimento no trabalho e 

comprometimento organizacional. Desse conceito advém as sensações positivas obtidas nos 
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relacionamentos com os gestores e com os colegas de trabalho, os ganhos financeiros, a 

ascenção profissional e as satisfações com as tarefas executadas. 

Já para Paz (2004), a prevalência do BET se dá por meio da valorização e percepção 

da utilidade do trabalho exercido, os reconhecimentos pessoal e profissional, o exercício da 

autonomia na execução de suas tarefas, a ascenção pessoal e profissional, as condições de 

trabalho, equiparação salarial e, também,  a sensação de pertencimento. 

O BET é um sentimento agradável que se origina das situações vivenciadas pelos 

indivíduos na execução das tarefas. A manifestação individual ou coletiva desse sentimento 

no trabalho se caracteriza pela vivência de sentimentos (isolados ou associados) que ocorrem, 

com maior frequência, por meio da alegria, amizade, confiança, conforto, disposição, 

equidade, equilíbrio, respeito, segurança, dentre outras coisas. A vivência duradoura deste 

sentimento pelos trabalhadores constitui um fator de promoção da saúde nas situações de 

trabalho (FERREIRA, 2012). 

 Para Paschoal e Tamayo (2008), o BET é constituído por aspectos afetivos e 

cognitivos, além de englobar os pontos centrais das abordagens hedonista e eudaimônica; o 

que possibilita que esse conceito possa ser aplicado em diferentes contextos de trabalho. 

(SIQUEIRA; PADOVAM, 2008). 

 Por outro lado, alguns fatores organizacionais podem influenciar no BET em 

proporções maiores que as variáveis pessoais. Como exemplo podemos mencionar a 

sobrecarga das atividades laborais, que podem ocasionar experiências afetivas durante a rotina 

de trabalho; a organização do trabalho pode provocar emoções negativas nos trabalhadores, 

dentre as quais irritação, desmotivação etc. Além disso, as atitudes e comportamentos dos 

líderes/gestores de uma organização exercem influência nas percepções e comportamentos de 

funcionários, tanto para os afetos positivos quanto para os negativos (SANT’ANNA et al., 

2012). 

 

2.4.3.1 A Relação Liderança e Bem-Estar no Trabalho  

Os líderes podem influenciar experiências positivas ou negativas de seus liderados, 

como os afetos positivos e negativos são fatores componentes do BET, logo, há uma clara 

relação entre os estilos de liderança/gestão e a existência do bem-estar no ambiente laboral. 

Dada essa relevância, essa relação necessita de maiores explorações na literatura e uma maior 

atenção por parte da gestão organizacional (SANT’ANNA et al., 2012). 
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A liderança está relacionada a aspectos de credibilidade, convicção, caráter, zelo, 

coragem e competência presente nos líderes, os quais têm um profundo senso de si mesmos, 

posicionam-se em relação a questões importantes  e tomam decisões de acordo com os seus 

valores morais. Além disso, os líderes autênticos transmitem aos seus liderados, na teoria e na 

prática, aquilo em que acreditam em termos de princípios, valores e ética (PADOVESE, 

FERREIRA, OSWALDO, 2013 ; AVOLIO, 2005). 

Para  Messias e Monteiro (2013), Davel e Machado (2001) e ainda Bergamini (1994), 

o termo liderança comporta vários conceitos, desde a influência sobre as pessoas, a eloquência 

e boa oratória, passando por estágios de predisposição natural até a aprendizagem gradual 

para se tornar líder. Além do mais, o líder só existe porque existe o liderados à medida que o 

primeiro tenta exercer sua influência, o segundo responde ou corresponde; a liderança precisa 

de espaço e desses personagens no processo. Além disso, o chefe/gestor ao fornecer 

feedbacks27 por bons resultados ou  agirem de maneira justa, elevam a moral e o desempenho 

do grupo.  

 Para Messias e Monteiro (2013), os gestores28 têm uma importância essencial na 

promoção do BET, visto que são eles precisam ter conhecimento que por estarem em contato 

direto com os trabalhadores sob sua gestão, podem direcionar, influenciar e acompanhar com 

maior proximidade o resultado apresentado pela sua equipe. As ações desses gestores 

precisam estar pautadas na transparência e honestidade, o que fará com que conquistem a 

confiança e o respeito dos seus geridos (SOBRAL; GIMBA, 2012). 

 Além disso, a flexibilidade e a precarização do trabalho são uma realidade nos 

contextos organizacionais e isso tem exigido que as tarefas antes centradas na figura do gestor 

sejam diluídas e descentralizadas para toda a equipe de trabalho; o que, além  de gerar um 

certo descontentamento por parte dos geridos, tem potencializado a experiência de estresse e 

mal-estar dos parte destes (DAVEL; MACHADO, 2001). 

 

2.4.4 Mal-Estar no Trabalho 

A nova realidade organizacional, caracterizada pela predominância de sistemas 

flexíveis e precários de produção, tem requisitado variadas  adaptações dos trabalhadores  à 

essa nova organização do trabalho, o que tem contribuído de maneira significativa para afetar 

                                                           
27 Palavra de origem inglesa que traduzindo para a língua portuguesa significa “dar resposta” 
28 Neste trabalho utilizaremos a expressão Gestor, que é aquele que gere, administra; por ser também o termo 

mais comumente empregado na gestão pública. Além disso, o trabalho direciona-se ao gestor, sem que seja 

necessariamente um líder, de acordo com a conceituação utilizada pela literatura. 
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a subjetividade do trabalhador. Em decorrência, predominam os afetos negativos expressos 

pelos sentimentos de ansiedade, insegurança, depressão, instabilidade emocional e 

pensamentos negativos, caracterizando um baixo índice de BES (SCORSOLINI-COMIN et 

al., 2016). 

Piolli (2013) identificou que variados casos de estresse ou adoecimento dos 

trabalhadores se expressam por meio de doenças físicas e emocionais e que, geralmente, estão 

relacionados à preocupação excessiva com o trabalho e a produção. Esses sintomas aparecem, 

na maioria dos casos, nos trabalhadores que estão inseridos em espaços de trabalho com 

exigências que extrapolam a capacidade física e mental humana em suportá-las; dessa 

realidade, advém seres humanos lesionados, adoecidos e, muitas vezes, incapacitados de 

maneira definitiva para o trabalho (ANTUNES; PRAUN, 2015). 

Nessa perspectiva, a conceituação de mal-estar no trabalho (MET) é complexa e  

apresenta uma literatura pouco expressiva na utilização desse termo. Ainda assim, de acordo 

com Torres et al. (2014, p. 328), “o mal-estar aparece vinculado ao contexto e condições de 

trabalho, enquanto que o sofrimento e o adoecimento parecem ser a resposta que cada 

indivíduo encontra para a situação de mal-estar”.  

Nesse sentido, quando a organização e/ou as condições de trabalho não oferecem os 

recursos necessários para que os trabalhadores consigam realizar as tarefas de acordo com 

suas aspirações, descaracteriza-se o trabalho e o dinamismo interno do sujeito se retrai; 

consequentemente, o trabalhador sofre por causa do mal-estar existente no contexto de 

trabalho (BENDASSOLLI, 2011; BORGES, YAMAMOTO, 2004).  

O MET  é desagradável e se origina das situações vivenciadas pelos indivíduos na 

execução das tarefas. A manifestação individual ou coletiva do mal-estar no trabalho se 

caracteriza pela vivência de sentimentos (isolados ou associados) que ocorrem, com maior 

frequência, nas seguintes modalidades: aborrecimento, frustração, angústia, antipatia, aversão, 

sentimento de não-reconhecimento e de impotência diante de determinadas situações, dentre 

outras.  Diante disso, esgotam-se os meios de defesa contra as exigências propostas pela 

atividade, causando um desequilíbrio e o trabalho se torna uma fonte de tensão e desprazer e 

depois, em alguns casos, a patologia (MATTOS, SCHLINDWEIN, 2015; DEJOURS, 2012; 

FERREIRA, 2012). 

Quando isso ocorre, não se pensa sobre o papel dos gestores na relação com sua 

equipe e o modelo de gestão vigente no ambiente laboral e o impacto na saúde dos servidores, 

mas se atribui a uma “estrutura psíquica frágil”, e, em decorrência, a pessoa adoecida passa a 
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ser vista como um “peso morto” para os gestores e demais colegas da equipe (MATTOS; 

SCHLINDWEIN, 2015). 

A maneira pela qual os trabalhadores, as equipes e os gestores expressam seus 

sentimentos e atitudes dentro do ambiente laboral, além da forma em que estes últimos 

planejam e organizam o trabalho, são expressas pela subjetividade e significância que o  

trabalho tem para cada um deles (KUBO, GOUVEA, 2012; KANUNGO, 1991). 

Em outra perspectiva, Périco e Justo (2011, p. 163) defendem que: 

 

Pensar o mal estar no trabalho é uma tarefa que perpassa questões 

biopsíquicas bem como sociais. O exercício de refletir o assunto à luz do 

conflito indivíduo-civilização pode trazer contribuições importantes, 

sobretudo levando em consideração a relação entre classes sociais e 

restrições pulsionais. Em uma civilização tão socialmente desigual, as 

restrições pulsionais, e, com efeito, as exigências das mesmas, passam a ser 

diferentes; principalmente dependendo do tipo de berço que se encontra ao 

nascer. 

 

Para Petarli et al. (2015), o MET acontece devido à organização do trabalho, gerando 

sobrecarga de atividades, falta de espaço para os trabalhadores se expressarem; além da 

inexistência do apoio social no ambiente laboral, visto que os gestores e colegas de trabalho 

são capazes de fornecer a assistência necessária para aliviar o mal-estar decorrente desse tipo 

de precarização do trabalho. 

A esse respeito, o gestor é a figura principal no processo de fortalecimento desse 

“apoio social”, visto que, por intermédio de sua função, espera-se que ele perceba a 

predominância do MET, busque soluções e incentive sua equipe a eliminar ou sanar os fatores 

que contribuem para  essa predominância (TORRES et al., 2014). 

Além disso, o trabalhador espera ser valorizado pelo seu gestor em função do  trabalho 

que exerce; o reconhecimento, para Clot (2010, p. 285) é: 

[...] o retorno de todo o investimento objetivo e subjetivo empregado no 

trabalho; é a retribuição, a contrapartida e está estreitamente associado à 

produção de sentido no trabalho. A retribuição simbólica e as gratificações 

que lhe estão associadas, provenientes da hierarquia, é que tornam útil 

aquele que trabalha; além disso, o julgamento dos pares outorga o 

pertencimento ao ofício.  

 

Observa-se que o mal-estar no trabalho é um tema atual e que tem despertado o 

interesse, de maneira crescente, para alguns pesquisadores como Scorsolini-Comin et al., 

2016, Antunes e Praun (2015), Mattos e Schlindwein (2015), Petarli et al. (2015), Borges e 
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Yamamoto (2004), Torres et al. (2014), Piolli (2013), Bendassolli (2011),  Dejours (2012), 

Ferreira (2012), Périco e Justo (2011), Clot (2010) e nas agendas organizacionais, em virtude 

do volume expressivo de trabalhadores acometidos por doenças físicas e psicológicas 

relacionadas ao ambiente laboral. 

Nesse sentido, cada trabalhador tem os seus valores morais, heranças culturais, 

necessidades, particularidades e, enfim, suas subjetividades. Assim, se alguns sofrem quando 

não conseguem trabalhar do jeito e com as condições que gostariam, outros, nas mesmas 

condições, conseguem criar rotas de fuga e alternativas inovadoras; estes não são, 

necessariamente, melhores que aqueles; ambos estão à mercê de precarizações do mesmo 

ambiente laboral, mas agem e reagem de maneiras distintas. Há, portanto, uma linha muito 

tênue que separa o bem e o mal-estar, estes que são elementos “indissociáveis do trabalho” 

(DEJOURS, 2012). 

A esse respeito, “as diversas manifestações de adoecimento com nexo laboral não são 

fenômenos novos, mas processos tão antigos quanto a submissão do trabalho às diferentes 

formas de exploração” (ANTUNES; PRAUN, 2015, p. 410). Um exemplo disso é que, em 

1845, as condições de vida e trabalho dos operários de algumas cidades industriais inglesas 

encontravam-se na raiz de um conjunto de enfermidades que, não raramente, ocasionavam a 

morte  desses trabalhadores (ENGELS, 2010). 

Dessa maneira, o mundo do trabalho vem sofrendo ao longo do tempo várias 

reestruturações para se adequar ao sistema de produção vigente; com isso, exige-se, cada vez 

mais, trabalhadores polivalentes e flexíveis. Essa exigência tem se refletido de maneira crucial 

na saúde do trabalhador, tanto no aspecto físico, quanto mental; tendo em vista que, para 

desempenhar as atribuições impostas no cenário da reestruturação produtiva, o trabalhador 

precisa ter boas condições de trabalho e isso não acontece. Em decorrência disso, a 

desmotivação, as atividades contínuas, a sobrecarga de trabalho e a fragilidade nos 

relacionamentos interpessoais, dentre outras coisas, têm acentuado o desgaste desses 

indivíduos em seus ambientes de trabalho (FERREIRA, 2011).  

Uma vez que foi possível conhecer um pouco mais sobre cada tópico até aqui 

mencionado é chegado o momento de abordar especificamente a temática central da 

Qualidade de Vida no Trabalho. 
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2.5 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO  

Com a intenção de amenizar os impactos da reestruturação produtiva nos ambientes 

laborais, as organizações vêm investindo em novas metodologias e práticas para humanizar os 

contextos e as relações de trabalho; espera-se, com isso, que nos trabalhadores predomine o 

sentimento de bem-estar e, consequentemente, que eles tenham qualidade de vida no trabalho. 

Este tema tem se tornado constante nas agendas organizacionais e está vinculado às 

percepções de bem e mal-estar no trabalho, que derivarão da subjetividade dos trabalhadores e 

do significado que o trabalho tem em suas vidas; assim sendo, é importante considerar essa 

indissociabilidade (PIZZIO,  KLEIN, 2015; FERREIRA, FERREIRA, TORRES, 2015; 

OLIVEIRA, 2014).  

Para Walton (1973), um dos autores mais conhecidos e citados na literatura deste 

tema, a QVT é uma preocupação que surgiu com uma latente necessidade de reparar valores 

humanos negligenciados pelas sociedades industriais, as quais objetivavam apenas o avanço 

tecnológico, a produtividade e o crescimento econômico em detrimento aos valores 

negligenciados. Diante disso, muito tem se falado a respeito de qualidade de vida no trabalho 

e o que se pode perceber de toda essa ampliação dos estudos de QVT é que, cada vez mais, 

procura-se compreender não só o trabalho e o espaço produtivo como um todo, mas o 

indivíduo que participa deste processo também (LIMONGI-FRANÇA, 1996). 

 Além disso, a conceituação da QVT comporta uma série de conceitos e definições 

variadas; podendo ir do grau de satisfação pessoal com a empresa, as condições ambientais 

gerais, a promoção da saúde e, até mesmo, a prática de atividades físicas, dentre outros. Com 

isso, almeja-se encontrar um ponto de equilíbrio entre os interesses individuais e os 

organizacionais, atentando-se aos impactos que o trabalho promove nas pessoas e o que estas 

promovem nas organizações (LIMONGI-FRANÇA, 2015; SCHIMIDT, DANTAS, 2012; 

FERREIRA, ALVES, TOSTEN, 2009; OLIVEIRA, LIMONGI-FRANÇA, 2005). 

 Diante disso, cabe em um esforço de síntese, apresentar na tabela 01, um resumo 

conceitual de QVT. 
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Tabela 01 : Resumo conceitual de QVT 

Autor Definição Ênfase 

 

Drucker, 1981 Avaliação qualitativa da qualidade 

relativa das condições de vida, 

incluindo-se atenção aos agentes 

poluidores, barulho, estética, 

complexidade etc. 

 

Responsabilidade social da 

empresa nos movimentos 

sociais, culturais e políticos. 

Walton, 1973 Atendimento de necessidades e 

aspirações humanas, calcado na 

ideia de humanização e 

responsabilidade social da empresa. 

 

Humanização e 

responsabilidade social, com 

foco no poder da empresa. 

 

Fernandes, 1992 Conjunto de fatores que, quando 

presentes numa situação de 

trabalho, tornam cargos mais 

satisfatórios e produtivos, incluindo 

atendimento de necessidades e 

espirações humanas. 

 

Humanização do cargo. 

Werther & Davis, 1983 Esforços para melhorar a qualidade 

de vida, procurando tornar os cargos 

mais produtivos e satisfatórios. 

 

Valorização dos cargos, 

mediante análise de elementos 

organizacionais, ambientais e 

comportamentais. 

 

Nadler e Lawler, 1983 Maneira de pensar a respeito das 

pessoas, participação na resolução 

de problemas, enriquecimento do 

trabalho, melhoria no ambiente de 

trabalho. 

 

Visão humanista no ambiente 

de trabalho. 

Neri, A.M, 1992 Atendimento das expectativas 

quanto a se pensar a respeito de 

pessoas, trabalho e organização, de 

forma simultânea e abrangente. 

 

Visão holística. 
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Lippitt, 1978 Oportunidade para o indivíduo 

satisfazer grande variedade de 

necessidades pessoais. 

 

Trabalho, crescimento pessoal, 

tarefas completas, sistemas 

abertos. 

Berlanger, 1992 Melhorar as condições de trabalho, 

de modo a proporcionar aos 

indivíduos melhores condições de 

vida e cargos mais satisfatórios para 

a própria pessoa, com reflexos na 

produtividade. 

 

Condições de vida e cargos mais 

satisfatórios. 

Ginzberg et Alii, 1979 Experiências de humanização do 

trabalho sob dois aspectos: 

reestruturação do emprego e grupos 

semi-autônomos. 

Posto individual de trabalho e 

processo decisório. 

Bergeron, 1982 Aplicação concreta de uma filosofia 

humanista pela introdução de 

métodos participativos. 

 

Mudança e participação com 

foto sociotécnico. 

Camacho, 1995 Classificação de programas: 

orientação familiar, saúde, ambiente, 

contato e convívio, 

evolução/desenvolvimento, cultura e 

desligamento. 

 

Foco motivacional: 

sobrevivência com dignidade, 

segurança, participação, auto-

realização e perspectiva de 

futuro. 

Dantas, 1996 Gerência pela Qualidade Total – 

GQT: Utilização de 5s, diagrama de 

causa e efeito e procedimentos da 

Qualidade Total nos programas de 

saúde. 

 

Foco: promoção de saúde: 

controle do colesterol, 

capacidade física e aeróbica, 

doenças coronárias.  

Fonte: Limongi-França (1996, p. 145). 

 

Nesse sentido, QVT não revela consenso na literatura nacional e, portanto, não há 

condições de se atribuir uma única definição sobre o tema, haja vista o conceito englobar, 

além de atos legislativos que protegem o trabalhador, o atendimento às necessidades e 

aspirações humanas, ou seja, subjetividades; ambos baseados na ideia de humanização do 

trabalho e na responsabilidade social da empresa (FERNANDES, 1996). 



52 

 

 Para Aquino (1980), a existência da QVT está atrelada à conciliação dos interesses dos 

trabalhadores e, por outro lado, das organizações; visa-se a satisfação do trabalhador, mas 

também a melhoria da produtividade. Por esta razão, quando o trabalhador não se sente 

integrado ao seu ambiente de trabalho, passa, por exemplo, a cuidar de seus interesses 

particulares e, se sobrar tempo, trabalhar para a empresa, tendo em vista que o trabalho perde 

todo o seu significado. 

Isso posto, dada a significância da atividade laboral e, portanto, sua indissociabilidade 

da vida humana, os estudos de QVT têm se expandido com o intuito de se achar um ponto de  

equilíbrio entre o que promove o bem-estar do trabalhador e o que as organizações têm 

oferecido em contrapartida. Assim, as questões relacionadas à essa temática são as mais 

variadas possíveis, na literatura científica ela tem sido abordada sob diversos aspectos, sendo 

fortemente influenciada por fatores organizacionais e sociais vigentes à época da realização 

do estudo e, com isso, diversos modelos teórico-conceituais e abordagens têm sido 

desenvolvidos (SCHIMIDT, 2013; EL-AOUAR, OLIVEIRA, 2013). 

 

2.5.1 Origem e evolução Teórico-Conceitual dos estudos de QVT 

  

Antes da existência de termos como “flexibilização” ou “precarização do trabalho” já 

existia a preocupação com a satisfação do trabalhador e o comportamento humano no 

trabalho, as teorias sobre QVT surgiram especificamente entre os anos de 1950 a 1970. A 

origem da QVT possui origens vinculadas ao desenvolvimento da abordagem sócio-técnica 

(AST)29, desenvolvida pelos estudos de Eric Trist30 no Tavistock Institute of Human 

Relations de Londres e de Elton Mayo31 na Western Electric (WE)32  (PADILHA, 2009; 

LIMONGI-FRANÇA, 2004; FERNANDES, 1996). 

A AST considerava que a eficiência poderia ser treinada e que o trabalhador teria 

saúde se resistisse ao cansaço e à fadiga. Pretendia-se, com essa abordagem, alcançar 

maneiras de gerir as pessoas, aumentando o potencial produtivo e, consequentemente, 

                                                           
29 A abordagem sócio-técnica tinha como objetivo “desvendar os requisitos principais de qualquer sistema 

tecnológico e as possíveis influências destes sobre o desempenho do sistema social, de modo que a eficácia do 

sistema produtivo total dependeria da adequação do sistema social em atender os requisitos do sistema técnico.” 

Garcia (1980, p. 72). 
30 Eric Lansdown Trist (1909 - 1993), foi um cientista britânico cuja área de pesquisa era o desenvolvimento 

organizacional e humano. 
31 George Elton Mayo (1880 - 1949), psicólogo australiano, sociólogo e pesquisador na área organizacional, 

tendo ocupado o cargo de Chefe do Departamento de Pesquisa Industrial de Harvard. 
32 Western Eletric Company localizava-se em Hawthorne, EUA, e fabricava equipamentos telefônicos. Essa 

indústria tinha em seu quadro funcional, aproximadamente, 30.000 trabalhadores. 
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aumentando os lucros empresariais, mas, para isso, a melhor alternativa seria que as 

organizações investissem em ações e atividades para combater a fadiga e promover o bem-

estar dos trabalhadores (PADILHA, 2009). 

As primeiras pesquisas para investigar o comportamento humano no trabalho tiveram 

início nos anos 1920 na Wester Electric. Essa empresa decidiu investigar qual era a influência 

das condições físicas do local de trabalho na produtividade industrial, isso porque havia 

muitas queixas e insatisfações entre os empregados (RODRIGUES, 1994). Diante dessas 

insatisfações, a Western deu início às investigações para conhecer o que causava tanto 

desconforto e mal-estar entre os trabalhadores e, de acordo com Homans (1967, p. 7): 

 

Os pesquisadores concluíram que o resultado negativo foi obtido não porque 

não existisse relação entre as condições físicas e a produtividade, mas 

porque era impossível isolar essas de outras variáveis que entravam em 

qualquer determinação de eficiência produtiva, o resultado obtido 

comprovou a importância do fator psicológico. 

 

 Diante desse resultado, a Wester Electric resolveu conhecer aprofundadamente o fator 

que tinha influência decisiva no aumento da produção, para isso, contratou uma empresa de 

pesquisa da qual fazia parte Elton Mayo. Após os estudos, Mayo chegou à seguinte 

conclusão, de acordo com Rodrigues (1994, p. 38):  

 

O trabalho é uma atividade grupal; o mundo social do adulto é padronizado 

em relação à sua atividade no trabalho; a necessidade de reconhecimento e 

segurança e o senso de pertencer a algo são mais importantes na 

determinação da moral do operário e da produtividade do que as condições 

físicas sob as quais ele trabalha; uma reclamação não é necessariamente o 

enunciado objetivo de fatos, comumente é sintoma de distúrbio relacionado 

com o status do indivíduo; o trabalhador é uma pessoa cujas atitudes e 

eficiências são condicionadas pelas demandas sociais; grupos informais 

exercem grande controle social sobre os hábitos no trabalho e atitudes do 

operário; a colaboração grupal não ocorre por acidente, ela deve ser 

planejada e desenvolvida. 

  

Os resultados obtidos com os estudos na Western denotavam a necessidade do 

trabalhador em se sentir partícipe do processo, de opinar, expressar suas queixas, inquietudes 

e, assim, se sentirem valorizados; além disso, percebeu-se que as relações sócioprofissionais 

exerciam grande influência, tanto no ambiente de trabalho, quanto fora dele.   

Em virtude disso, vários pesquisadores têm se dedicado aos estudos da QVT  e o que 

se busca com a evolução desses estudos é conceituar essa temática e classificá-la como 
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modelo de estudo e avaliação, dentre os estudiosos podemos mencionar Walton (1973), 

Hackman e Oldham (1975), Westley (1979), Davis e Werther (1983), os quais são 

considerados de grande relevância para o entendimento dessa temática e serão abordados no 

quadro abaixo (FREITAS, SOUZA, 2009). 

Quadro 01: Evolução Teórica dos Conceitos de QVT 

Autor Categorias Definição 

Walton 

(1973) 

Compensação justa e adequada Quando o pagamento feito ao trabalhador condiz 

com os seus padrões sociais subjetivos e, 

também, quando comparado com outro trabalho. 

Segurança e saúde nas condições 

de trabalho 

Ações que visam minimizar o mal-estar nas 

pessoas, indo da carga horária de trabalho, 

condições físicas e acidentes de trabalho. 

Oportunidade imediata para uso e 

desenvolvimento da capacidade 

humana 

Expressam-se por meio da autonomia, espaço 

para desenvolvimento de variadas habilidades, 

conhecimento sobre o processo total do trabalho, 

planejamento das tarefas e organização do 

trabalho. 

Oportunidade futura para 

crescimento e segurança 

continuados 

Oportunidades de ascensão profissional e 

desenvolvimento na carreira, além da segurança, 

a estabilidade no emprego. 

Integração social na organização 

do trabalho 

Ausência de preconceitos e divisão de classes, 

tratamentos igualitários, mobilidade na carreira, 

grupos de apoio, senso de igualdade e 

relacionamentos interpessoais. 

Constitucionalismo na 

organização do trabalho 

Privacidade, liberdade de expressão, equidade e 

justiça entre os processos. 

Trabalho e o espaço total de vida Quando o “trabalho encontra-se em seu papel de 

maneira equilibrada”, não prejudicando as 

demais áreas da vida, a exemplo: lazer e tempo 

de descanso. 

A relevância social do trabalho na 

vida 

Quando a autoestima do trabalhador é abalada, 

com isso o trabalho perde o significado. 

 

Westley 

(1979) 

Injustiça (Fatores Econômicos) Falta de cooperação interpessoal, de divisão  

igualitária dos benefícios e recompensas e da 

participação na tomada de decisões. 
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Insegurança (Fatores Políticos) Quando não há orientação e acompanhamento no 

planejamento e execução das atividades, falta de 

engajamento social e político dos trabalhadores e 

da participação nas decisões. 

Isolamento (Fatores Psicológicos) Ausência das ações de reconhecimento e 

valorização da força de trabalho. 

Anomia (Fatores Sociológicos) Ausência clara de objetivos , regras e identidade 

do trabalho ou das relações. 

 

Davis & 

Werther 

(1983) 

Elementos organizacionais São referentes à organização do trabalho 

(divisão, natureza e execução da atividade). 

Elementos ambientais São expressos pelas condições externas à 

organização. 

Elementos comportamentais As necessidades intrínsecas aos trabalhadores, 

dentre as quais autonomia, feedback, 

valorização, etc. 

 

Hackman & 

Oldham 

(1975) 

Variedade de Habilidades Quando o trabalho requer o uso de diferentes 

talentos e habilidades para sua execução. 

Identidade da Tarefa Ocorre quando o trabalhador identifica e percebe 

a execução da tarefa, do início ao fim. 

Significado da Tarefa Ocorre no momento em que o trabalhador 

percebe o significado do seu trabalho, para si e 

para a vida em sociedade. 

Autonomia Referente à liberdade, independência; quando o 

trabalhador determina e programa as suas 

atividades. 

Feedback do próprio trabalho Quando o trabalhador consegue desempenhar 

suas atividades e consegue perceber, de maneira 

clara, o seu desempenho 

Fonte: adaptado pelo autor, baseado em Freitas e Souza (2009). 

 

Nesse contexto, ainda de acordo com os autores, o conceito de QVT é influenciado 

pelo contexto histórico no qual o estudo está inserido; ainda assim, algumas definições são 

convergentes e, considerando o quadro acima, estiveram presentes em todos os estudos; 

mudando apenas a denominação de acordo com a categoria mencionada. Diante disso, Nadler 
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e Lawler (1983) propuseram um quadro de concepções evolutivas do conceito e que pode 

esclarecer o que baseou e o que baseará os estudos  referentes à essa temática. 

Quadro 2 : Evolução do conceito de QVT 

CONCEPÇÕES EVOLUTIVAS DA QVT CARACTERÍSTICAS OU VISÃO 

QVT como uma variável 

(1959 a 1972) 

Reação do indivíduo ao trabalho. Era investigado 

como melhorar a qualidade de vida no trabalho 

para o indivíduo. 

QVT como uma abordagem 

(1969 a 1974) 

 

O foco era o indivíduo antes do resultado 

organizacional; mas, ao mesmo tempo, tendia a 

trazer melhorias, tanto ao empregado quanto à 

direção. 
QVT como um método 

(1972 a 1975) 

 

 

 

 

 

Um conjunto de abordagens, métodos ou técnicas 

para melhorar o ambiente de trabalho e tornar o 

trabalho mais produtivo e mais satisfatório. QVT 

era visto como sinônimo de grupos autônomos de 

trabalho, enriquecimento de cargo ou desenho de 

novas plantas com integração social e técnica. 

 

QVT como um movimento 

(1975 a 1980) 

 

 

 

 

Declaração ideológica sobre a natureza do 

trabalho e as relações dos trabalhadores com a 

organização. Os termos administração 

participativa e democracia industrial eram 

frequentemente ditos como ideais do movimento 

de QVT. 

 

QVT como tudo 

(1979 a 1982) 

 

 

 

Como panaceia contra a competição estrangeira, 

problemas de qualidade, baixas taxas de 

produtividade, problemas de queixas e outros 

problemas organizacionais. 

 

QVT como nada (futuro) 

 

No caso de alguns projetos de QVT fracassarem 

no futuro, não passará de apenas um modismo 

passageiro. 

 
Fonte:  Nadler e Lawler (1983). 

 

 Considerando a evolução apresentada no quadro acima, bem como os modelos teórico-

conceituais apresentados, os quais representam os estudos de QVT no contexto mundial, este 

que exerceu e continuará exercendo forte influência no cenário brasileiro. Assim sendo, é de 

suma importância conhecer os modelos produzidos pela literatura brasileira e como a temática 

da QVT tem sido inserida nos ambientes organizacionais. 
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2.5.2 Modelos teóricos-conceituais brasileiros 

No Brasil, as primeiras proposições de QVT tiveram origem em função dos programas 

de qualidade total (PQT), os quais foram provenientes do modo toyotista de produção; dadas 

as condições brasileiras de trabalho, os PQT foram interpretados de maneira deturpada do seu 

real significado e, muitos deles, não atingiram os objetivos para os quais estavam destinados. 

Ainda assim, tais programas começaram a promover ações de promoção à saúde para que os 

trabalhadores se sentissem menos cansados (PADILHA, 2009; LIMONGI-FRANÇA, 1996). 

No contexto brasileiro, os estudos em QVT têm despertado o interesse nos 

pesquisadores e crescido de maneira ascendente, os estudos de Limongi-França (1996) e 

Ferreira (2012) são considerados os modelos teórico-conceituais brasileiros de maior 

expressão nacional e utilizados para referenciar os mais variados trabalhos científicos e 

embasar a concepção de programas de QVT nas empresas brasileiras. 

 

2.5.2.1 Modelo teórico-conceitual biopsicossocial e organizacional – BPSO 

 

 Para Limongi-França (1996, p. 146), toda pessoa é um complexo biopsicossocial e tem 

as suas potencialidades biológicas, psicológicas e sociais que respondem, ao mesmo tempo,  

às mais variadas condições de vida; essas respostas apresentam “variadas combinações e 

intensidades nesses três níveis e podem ser mais visíveis em um deles, embora eles sejam 

sempre interdependentes”. Assim sendo, o indivíduo é um ser biopsicossocial e esses  fatores 

são fundamentais para a explicação da saúde e da doença da sociedade moderna. 

 Ainda de acordo com a autora, a QVT ocorre quando as pessoas são olhadas de 

maneira integral, em sua totalidade; podendo ser ainda  o conjunto de escolhas pelo bem-

estar, pela busca do equilíbrio dinâmico e equitativo das diversas necessidades do ser humano, 

um equilíbrio entre quatro dimensões humanas, as quais serão descritas a seguir. 
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Quadro 3 : Abordagem Biopsicossocial e Organizacional 

BIOLÓGICA PSICOLÓGICA SOCIAL ORGANIZACIONAL 

Características físicas 

herdadas e adquiridas, 

bem como os aspectos 

metabólicos 

(alimentação, 

atividade físicas) e 

ergonômicos. 

Referem-se 

especialmente aos 

hábitos saudáveis de 

vida. 

 

Afetos, emoções, 

memória, desejos, 

personalidade e 

necessidades. 

Sintetizada 

especialmente pela 

autoestima e 

reconhecimento. 

 

Crenças e valores 

compartilhados, 

grupos de convivência 

e afinidades, suporte e 

acesso às condições 

sociais e econômicas. 

Associado 

principalmente a 

benefícios, educação, 

consumo e 

comunidade. 

 

Missão e valores da 

organização, tecnologia, 

mercado e demandas de 

gestão, produtividade e 

lideranças. Representado  

especialmente por 

lideranças, comunicação 

e produtividade saudável. 

 

Fonte: Limongi-França (1996). 
 

A dimensão biológica é referente às características físicas do ser humano, trazidas 

desde o nascimento até o fim da vida; e essas características podem afetar o indivíduo no seu 

bem-estar e a sua relação com o trabalho. Nesse sentido, o que se pretende preservar é o corpo 

e, para isso, o foco são as ações que possam promover a saúde e hábitos saudáveis de vida 

(LIMONGI-FRANÇA, 2004). 

Já a dimensão psicológica refere-se aos sentimentos afetivos e emocionais, que  

podem ser conscientes ou não para quem o sente, e esses sentimentos são elementos 

fundamentais na construção do ser humano, pois eles nortearão as ações e reações das pessoas 

frente aos acontecimentos da vida (LIMONGI-FRANÇA,1996). 

Quanto à dimensão social, ela se expressa por meio dos valores socioeconômicos e 

ambientais, as culturas pessoais e organizacionais, as crenças, o papel da família, a 

responsabilidade social da empresa e demais formas de organização social, tanto no trabalho, 

quanto fora dele; além disso, é importante considerar as múltiplas relações interpessoais 

estabelecidas, seja no ambiente laboral ou fora dele (LIMONGI-FRANÇA, 2004). 

Ainda de acordo com a autora, na dimensão organizacional estão presentes os valores 

organizacionais, expressos pela missão, tecnologia, demandas de gestão, produtividade e 

lideranças; além de ações institucionais transversais que contribuam para a gestão do tempo, 

desenvolvimento da carreira, valorização e crescimento profissional, mediação de conflitos, 

entre outros temas. 

O modelo Biopsicossocial (BPSO) permite alinhar o bem-estar dos trabalhadores, 

promovido por ações de saúde, os benefícios financeiros, cultura e lazer à qualidade e 



59 

 

produtividade empresarial, o que gerará o bem-estar pessoal e, também, o organizacional 

(LIMONGI-FRANÇA, 2004). 

 

2.5.2.2 Modelo teórico-conceitual da ergonomia da atividade aplicada à qualidade de 

vida no trabalho  (EAA_QVT)  

 

 A ergonomia33surgiu logo após a segunda guerra mundial em consequência ao 

trabalho realizado na guerra por profissionais das mais diversas áreas, como engenheiros, 

fisiologistas, psicólogos, sociólogos, administradores, entre outros. A ergonomia é o estudo da 

adaptação do trabalho ao homem, não apenas máquinas e equipamentos, mas também os 

aspectos organizacionais; ela “ parte do conhecimento do homem para fazer o projeto do 

trabalho, ajustando-o às capacidades e limitações humanas”. (LIDA, 2002, p. 1) 

 Nessa perspectiva, a ergonomia objetiva assegurar a satisfação e o bem-estar dos 

trabalhadores em seus ambientes laborais e, assim, ela tem sido utilizada para atender as 

múltiplas demandas do sistema produtivo, ocasionadas pela reestruturação produtiva e a sua 

consequente precarização do trabalho. Com isso, ela visa promover as melhorias das 

condições materiais, identificar os agentes nocivos à saúde dos trabalhadores e, por fim, 

organizar o trabalho (FERREIRA, 2012; LIDA, 2002). 

 Assim sendo, é importante considerar que a ergonomia assume um papel de suma 

importância na identificação e classificação de variadas maneiras do sofrimento, seja o  físico 

ou mental, desde que estejam associados à organização e às condições  de trabalho. De caráter 

interdisciplinaridade da ergonomia,  um foco muito importante da ergonomia é conhecer e 

intervir na distância muito grande que geralmente se observa entre as tarefas prescritas, isto é, 

o trabalho prescrito para o trabalhador e a sua atividade, ou seja, o trabalho real, o que ele 

executa na prática (DEJOURS, 2012; BENDASSOLI, 2011). 

 Nesse cenário, a noção de trabalho em ergonomia é composta pelos conceitos de 

trabalho prescrito e trabalho real, e assim, não se pode deixar de falar que em ergonomiao 

trabalho engloba a atividade, prioritariamente, as condições eo resultado da atividade, os quais 

são todos interdependentes. Assim, ao analisar esse sistema e o seu funcionamento, está se 

fazendo uma análise ergonômica do trabalho (AET); “desse modo, o trabalho, com todos os 

                                                           
33 O termo ergonomia é um neologismo criado pelo polonês W. Jastrzebowski, em 1857, em sua obra “Ensaios 

de ergonomia ou ciência do trabalho”, a origem do termo deruva do grego ergo (significa tarefa, trabalho) e  

nomos (normas, regras). 
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componentes que nele já distinguimos [...], apresenta sempre um caráter duplo, pessoal e 

socioeconômico conforme o ângulo que é abordado, o da pessoa que trabalha.” (GUÉRIN et 

al., 2001). 

 Ainda de acordo com os autores, quando se faz uma AET, está sendo, imediatamente, 

feito um trabalho de prevenção das causas de mal-estar no trabalho; o que se busca, com isso, 

é a predominância dos sentimentos de bem-estar no ambiente laboral, como forma de 

modificar os ambientes de trabalho e atender às demandas dos trabalhadores, sem deixar de 

lado a eficácia dos processos produtivos.  

 A esse respeito, Ferreira (2008, p. 91) defende que  : 

 

Tais características habilitam a ergonomia como uma área científica, mesmo 

uma “ferramenta”, para atuar na temática de qualidade de vida no trabalho. 

Pode-se depreender que a razão de ser da ergonomia é compreender os 

problemas (contradições) que obstaculizam a interação (mediação) dos 

trabalhadores com o ambiente de trabalho, cuja perspectiva é promover o 

bem-estar de quem trabalha e o alcance dos objetivos organizacionais. Tal 

horizonte pode ser interpretado como a busca também por qualidade de vida 

no trabalho. 
 

 Dessa maneira, Ferrerira (2012) propôs a abordagem da  Ergonomia da Atividade 

Aplicada à Qualidade de Vida no Trabalho (EAA_QVT), cujo principal objetivo é o de  

despertar nas organizações a adoção de ações e práticas que promovam o bem-estar duradouro 

nos contextos de trabalho; desse modo, utiliza-se os conceitos da ergonomia, tomando-os 

como úteis para ser abordar a QVT de maneira preventiva. 

Ainda de acordo com Ferreira (2012, p. 18): 

 

O principal pressuposto da ergonomia da atividade é o de que, para 

transformar o trabalho, é preciso, antes, conhecê-lo, compreendê-lo com 

rigor científico.   É por meio da voz dada ao trabalhador e da consideração 

dos seus gestos, das suas opiniões, sentimentos e vivências que se 

compreende o seu trabalho real, ou seja, a sua atividade. Compreende-se, 

sobretudo, em que circunstâncias as exigências das situações de trabalho 

colocam em risco o bem-estar no trabalho.  
 

 

 A esse respeito, o autor argumenta ainda que o conceito de QVT integra duas 

perspectivas: 

 

Sob a ótica das organizações, a QVT é um preceito de gestão organizacional 

que se expressa por um conjunto de normas, diretrizes e práticas no âmbito 

das condições, da organização e das relações socioprofissionais de trabalho 
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que visa a promoção do bem estar individual e coletivo, o desenvolvimento 

pessoal dos trabalhadores e o exercício da cidadania organizacional nos 

ambientes de trabalho.  

 

Sob a ótica dos trabalhadores, ela se expressa por meio das representações 

globais (contexto organizacional) e específicas (situações de trabalho) que 

estes constroem, indicando o predomínio de experiências de bem estar no 

trabalho, de reconhecimentos institucional e coletivo, de possibilidade de 

crescimento profissional e de respeito às características individuais 

(FERREIRA, 2012, p.172). 
 

 Assim sendo, a abordagem da EAA_QVT  pauta-se na necessidade de conhecer o que 

pensam os trabalhadores  e, assim, identificar quais as fontes geradoras de BET e MET; para 

isso, o autor elaborou o modelo descritivo-metodológico abaixo com a finalidade de orientar, 

conduzir e validar cientificamente os mecanismos e os fatores constitutivos de QVT. 

 

Figura 01: Modelo descritivo teórico-metodológico de QVT 

 

 

Fonte: Ferreira; Paschoal e Ferreira (2013). 
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 De acordo com a figura acima, o BET e MET são elementos indissociáveis do 

trabalho; assim sendo, de acordo com Ferreira (2012), esses afetos ocorrem em consequência 

dos seguintes fatores: a) Condições de Trabalho, representadas pelas mais variadas espécies 

de equipamentos e ambiente físico, máquinas, mobiliários, suprimentos, tecnologias e 

políticas institucionais; b) Organização do Trabalho, expressas por meio da divisão do 

trabalho, metas e objetivos organizacionais, planejamento das atividades, processos de 

trabalho, tempo de trabalho, flexibilidade, gestão do trabalho, controles, acompanhamento e 

padrão de conduta, etc; c) Relações Socioprofissionais, são integrantes desse fator as 

relações hierárquicas, as relações com os colegas de trabalho e com os clientes e/ou cidadãos-

usuários dos serviços públicos; d) Reconhecimento e Crescimento Profissional, expressos 

pelo reconhecimento do trabalho realizado pela chefia ou gestão e, também, pelo 

desenvolvimento das competências, capacitações, incentivos, equidades e planos de carreira, 

dentre outros; e) Práticas de Gestão do Trabalho, representadas pela integração entre os 

aspectos institucionais  e o atendimento aos anseios dos trabalhadores, motivando-os; e a 

Cultura Organizacional que, de acordo com Ferreira (2012, p. 184), “é o cenário no qual se 

inscrevem os fatores anteriormente mencionados”, podendo ser representada pela linguagem e 

padrões de comunicação organizacional, pelos comportamentos e perfis gerenciais, pelos 

modos de controle, pelos valores e crenças organizacionais, além dos trâmites administrativos 

de entrada e desligamento dos trabalhadores e eventos culturais, dentre outros.  

 Nesse sentido, Ferreira (2012, p. 183), estabelece que: 

 

[...] há uma região de coabitação das duas modalidades de sentimentos que 

lhe é característico. A presença desta zona de coexistência busca explicitar, 

teoricamente, que não há, a priori, fronteira clara, irrefutável e demarcadora 

de onde, efetivamente, começam e terminam os sentimentos 

representacionais de bem-estar e mal-estar no trabalho. 

 

 

Essa zona visa salientar, no modelo teórico descritivo, o caráter dinâmico da 

ocorrência de tais sentimentos em três estados distintos: a predominância de 

representações de mal-estar no trabalho; a coabitação de mal-estar e bem-

estar no trabalho, e a predominância de representações de bem-estar no 

trabalho. Estas três zonas que tipificam o modelo sevem de balizadores sobre 

a presença ou ausência de QVT ou quando ela está inequivocamente em 

risco (zona de coexistência).  

  

 Por conseguinte, é necessário investigar quais fatores estão produzindo BET e/ou 

MET para os trabalhadores; para isso, precisamos  conhecer, analisar e qualificar o que 
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pensam, por meio da “consideração dos seus gestos”, das suas palavras, das suas percepções e 

afetos Petarli et al. (2015); Dejours (2012); Ferreira (2012), (2008); Bendassoli (2011); Périco 

e Justo (2011); Clot (2010). Além disso, de acordo com as proposições da EAA_QVT, o 

gestor é um dos atores principais na promoção da QVT de seus geridos, haja vista que, por 

meio dele, os fatores elencados no dado modelo serão ou não desenvolvidos e/ou 

contemplados.  

 Assim sendo, a figura do gestor existe desde quando passou a existir o trabalho e o 

trabalhador; nessa tríade, cabe ao primeiro designar a tarefa, prover os recursos necessários 

para a execução e, também, acompanhar o trabalhador no desenvolvimento das suas 

atividades, tendo, além de outras atribuições que lhe são inerentes, a sensibilidade de perceber 

quais sentimentos existem no contexto laboral; quanto a esses sentimentos, a maioria deles, 

advém da relação gestor e gerido, dessa maneira, o gestor, dada a natureza da sua função, é 

responsável pela promoção da QVT de sua equipe. 

  O presente estudo assumiu como abordagem de referência a EAA_QVT e a seguir 

será apresentado ométodo e todos os seus elementos. 
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3 MÉTODO    

         

O modelo teórico-metodológico da EAA_QVT possibilita a investigação e a 

intervenção nos ambientes laborais, por meio de uma abordagem sustentável e dinâmica; 

assim, na aplicação desta abordagem em uma organização realiza-se um diagnóstico 

macroergonômico e, em seguida,  um microergonômico, seguidos da formulação da política e 

programa de QVT. 

O presente estudo adota como referência a  abordagem da EAA_QVT, principalmente 

na sua parte teórica, e em um recorte de uma situação-problema, com base nos resultados do 

diagnóstico macroergonômico (FERREIRA, 2012). Esta situação-problema desencadeou a 

proposição da presente pesquisa, cujas características serão apresentadas a seguir.  

 
3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA      

 

 Devido à abordagem do problema esta pesquisa é classificada como qualitativa, pois 

de acordo com Godoy (1995, p. 58) classifica-se dessa maneira quando “a obtenção de dados 

sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a 

situação estudada, para compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou 

seja, dos participantes da situação em estudo”. 

 Já Creswell (2010, p. 43) conceitua esse tipo de abordagem como “um meio para 

explorar e para entender o significado que os indivíduos ou os grupos atribuem a um 

problema social ou humano”, o que subsidiará  os pesquisadores na compreensão dos 

entrevistados e os seus ambientes laborais, além do reflexo causado na vida social dos 

respondentes (GIL, 2008). 

 Quanto aos objetivos propostos esta pesquisa é considerada descritiva, haja vista a 

finalidade deste estudo em descrever características de determinados contextos laborais; as 

pesquisas desse tipo objetivam, conforme Augusto et al. (2014, p. 749), “descrever 

criteriosamente os fatos e fenômenos de determinada realidade, de forma a obter informações 

a respeito daquilo que já se definiu como problema a ser investigado”, além  do 

estabelecimento de possíveis relações e cruzamentos entre as variáveis  investigadas, visando 

uma ação prática na resolução do problema proposto e, ainda, obter novas visões sobre uma 

realidade já conhecida (GIL, 2008).  



65 

 

 Para isso, fez-se necessário utilizar alguns procedimentos técnicos para a coleta dos 

dados e informações, tendo sido utilizados neste estudo: a) pesquisa documental,  obitida pela 

consulta aos documentos oficiais emitidos pela instituição escolhida para o estudo; e b) 

pesquisa de campo, para isso aplicamos um instrumento de entrevista semiestruturada, em 

dois modelos e com gravação de voz, um para os servidores sob gestão e o outro para os 

servidores gestores. Para os primeiros, além dos dados gerais e socioeconômicos, havia 14 

questões abertas; para os segundos, dados gerais e socioeconômicos e o mesmo número de 

questões abertas. 

 
3.2 ESCOLHA DOS PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

 Escolheu-se para este estudo uma amostragem não probabilística (ANP), esta que, de 

acordo com Mattar (1998, p.132), “é aquela em que a seleção dos elementos da população34 

para compor a amostra depende, ao menos ou em parte, do julgamento do pesquisador ou do 

entrevistador no campo”.  

 Além disso, adotou-se uma das subdivisões da ANP que é a amostragem intencional,  

que ocorre quando há seleção de um grupo da população que, com base nas suas 

características regimentais, neste caso específico, podem ser considerados representativos de 

toda a população. Assim sendo, de acordo com Aaker, Kumar e Day (1995, p. 376), esse tipo 

de amostra é frequentemente utilizada quando se escolhe grupos ou divisões de uma 

organização na qual se pretende realizar outras pesquisas e, algumas vezes, esse tipo de 

escolha é “até preferida em relação à seleção de uma localidade por métodos aleatórios. A 

amostra por julgamento pode ser, nestes casos, mais fidedigna e representativa que uma 

amostra probabilística”. 

 

3.2.1 Critério de escolha dos participantes – estudo piloto para a UFRN  

 

No âmbito da UFRN, as unidades escolhidas para este estudo foram a Pró-Reitoria de 

Graduação (PROGRAD) e o Centro de Educação (CEDUC); a  escolha dessas unidades se 

deu pelo fato de terem apresentado, no período de 2012 a 2015, crescentes aumentos das 

                                                           
34 População é o conjunto de todos os elementos – pessoas ou objetos – que interessam ao estudo. 
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solicitações de Remoção35 por parte dos servidores sob gestão que lá estavam lotados; de 

acordo com o relatório de  levantamento dessas solicitações, emitido pela coordenadoria de 

planejamento de gestão de pessoas (CPGP) da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - UFRN 

(PROGESP). 

Ainda de acordo com esse relatório, as causas motivantes para remoção foram a 

ausência de oportunidades de crescimento profissional, falta de diálogo e valorização dos 

esforços empreendidos, dificuldades no relacionamento com os pares e com os gestores, além 

da insatisfação com as atividades ou carga horária exercidas.   

Adotou-se como critério para essa escolha os seguintes itens: a) a localização 

geográfica das unidades, pois  estão localizadas na cidade de Natal, campus central da UFRN; 

b) as queixas por parte dos servidores sob gestão num dado período de tempo; c) por terem 

um número menor de servidores lotados, em comparação à outras unidades da universidade e 

d) perfil do gestor, haja vista que na Pró-Reitoria há maioria de gestores técnico-

administrativos, enquanto no Centro há prevalência de docentes exercendo essa função. 

Assim, o público-alvo escolhido para este estudo foram os servidores técnico-

administrativos sob gestão lotados no CEDUC e na PROGRAD, bem como os gestores dessas 

unidades escolhidas pertencentes a qualquer categoria (docentes ou técnico-administrativos). 

 

3.2.1.1 Caracterização da amostra do estudo    

    

Na PROGRAD dos 11 gestores, 8 foram entrevistados, 2 não quiseram participar e 1 

preferiu responder enquanto servidor gerido pois não se sentiu à vontade para falar como 

gestor. Quanto aos servidores sob gestão,  24 participaram da entrevista, 02 estavam de férias, 

1 não quis participar da entrevista e 1 estava de licença-médica. 

Já no CEDUC havia 08 gestores, dos quais 04 foram entrevistados, 03 não quiseram 

participar da entrevista e 01 estava participando de congresso em outro Estado. Quanto aos 

servidores sob gestão,  dos 29 que se encaixavam no público-alvo, 16 participaram da 

entrevista, 5 estavam de férias, 3 não foram localizados e 5 não quiseram participar.  

De acordo com a tabela abaixo, pode-se conhecer o perfil dos Servidor sob gestão 

(SSG) das duas unidades analisadas, por meio das variáveis quantitativas idade, tempo que 

exerce a função, renda familiar bruta em reais e quantas pessoas dependem dessa renda. 

                                                           
35 Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem 

mudança de sede. 
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Tabela 02: Medidas de tendência central e de dispersão das variáveis quantitativas do perfil 

geral dos SSG entrevistados no Centro de educação e na Pró-reitoria de Graduação da UFRN, 

2016. 

Variável N Mínimo Máximo Média 
Desvio 

padrão 

Idade 40 21 61 36,8 11,5 

Tempo que exerce a função 22 0,5 10 3,4 2,2 

Renda familiar bruta em reais 40  2.500,00   20.000,00   6.921,50   3.823,08  

N° de pessoas dependentes desta renda 40 1,0 6,0 2,6 1,3 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

Quanto aos Servidores gestores (SG) das unidades analisadas, conforme a próxima 

tabela, observa-se que a idade mínima dos entrevistados passa dos 30 e que, pelo menos, 2 

pessoas dependem da renda obtida com o trabalho; já em relação ao tempo de exercício da 

função, o mínimo é inferior a 1 ano e o máximo chega a 7. 

Tabela 03: Medidas de tendência central e de dispersão das variáveis quantitativas do perfil 

geral dos gestores entrevistados no Centro de educação e na Pró-reitoria de Graduação da 

UFRN, 2016. 

Variável Mínimo Máximo Média 
Desvio 

padrão 

Idade 31 59 45,9 7,9 

Tempo que exerce a função 0,7 7,0 3,3 2,2 

Renda familiar bruta em reais  8.000,00  20.000,00  11.958,33   4.464,29  

N° de pessoas dependentes 

desta renda 
2 6 3,5 1,2 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

3.3 DADOS DA PESQUISA 

 

Visando atender aos objetivos propostos nesta pesquisa, a coleta de dados e 

informações se deu por meio das seguintes fontes: a) análise documental (estrutura 

organizacional, planos de desenvolvimento e de gestão da UFRN, regimentos internos, 

resoluções, relatórios de diagnósticos, entre outros); b) realização de entrevistas 

semiestruturadas (APÊNDICES A e B), baseadas na abordagem teórica da EAA_QVT 

(FERREIRA, 2012), que foram gravadas por meio do celular da pesquisadora; o tempo médio 

de duração de cada entrevista foi de 15 a 30 minutos. 
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3.3.1 Instrumento da coleta de dados  

 Os instrumentos utilizados neste estudo foram elaborados no formato de entrevista 

semiestruturada36, sendo dois modelos; o primeiro era direcionado aos servidores sob gestão e 

o segundo para os servidores gestores. Em ambos os instrumentos, pretendia-se, na primeira 

parte, traçar o perfil sóciodemográfico dos entrevistados por meio dos dados gerais como ano 

de nascimento, gênero, grau de escolaridade, naturalidade, vínculo com instituição, cargo, 

função, tempo que exercia a função, local de trabalho, além da renda familiar bruta em reais e 

o número de pessoas dependentes dessa renda; No primeiro modelo, havia uma questão que 

perguntava qual a categoria à qual pertencia o seu gestor e para o segundo, se a sua forma de 

ingresso na função foi através de eleição ou indicação. 

A segunda parte do instrumento continha a primeira questão (S1, G1)37 de Rapport38, 

em que o entrevistado falava um pouco das suas atividades e de suas responsabilidades no 

cargo público. Em seguida, todas as outras questões para os SSG (S2 a S14), bem como para 

os SG (G2 a G14) baseavam-se nos fatores que contribuem para a prevalência dos 

sentimentos de bem-estar e mal-estar no trabalho, de acordo com as proposições teóricas deste 

estudo, como pode ser melhor visualizado na tabela abaixo. 

Tabela 04: Entrevista semiestruturada para servidor sob gestão (SSG) 

 QUESTÕES 
FATORES EAA_ 

QVT 

S1 Quais são suas tarefas aqui no setor? Rapport 

S2 Como você se sente em relação à distribuição das tarefas no seu 

ambiente de trabalho? 

Organização do 

trabalho 

S3 

 

S4 

As práticas/decisões do seu gestor denotam transparência? 

 

Você se sente partícipe no processo da tomada de decisões no seu 

ambiente de trabalho? 

Práticas de Gestão do 

Trabalho 

 

S5 

 

 

S7 

 

 

Você recebe feedbacks do seu gestor? De que forma? Com qual 

frequência? 

 

Você se sente reconhecido? De que forma? 

 

Reconhecimento e 

crescimento 

profissional 

                                                           
36 Para Triviños (1987, p. 146), “a entrevista semi-estruturada tem como característica questionamentos básicos 

que são apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema da pesquisa”. 
37 Assim denominadas para dizer que “S” é referente às questões direcionadas para os servidores sob gestão e 

“G” se refere às perguntas direcionadas aos servidores gestores, como poderá ser visualizado no capítulo 

Resultados. 

38 Rapport é um conceito da psicologia cujo significado é usar uma técnica com a finalidade de criar uma 

ligação de sintonia e empatia com a outra pessoa.  
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S8 

 

Você enxerga condições de ascensão profissional? De que forma? 

S6 

 

S10 

 

 

S11 

Como é a sua relação com o gestor? 

 

O que você identifica como causador de mal-estar na sua relação com 

o trabalho e com o gestor? 

 

O que você identifica como causador de bem-estar no trabalho e com o 

gestor? 

Relações 

Sócioprofissionais  

S9 Qual é sua opinião sobre suas condições físicas de trabalho? (por 

exemplo: espaço, móveis e equipamentos, etc.) 
Condições de trabalho  

S12 

 

S13 

 

 

S14 

Para você, o que é qualidade de vida no trabalho? 

 

O que você gostaria que seu gestor fizesse para promover a sua 

qualidade de vida no trabalho? 

 

Você diria que tem qualidade de vida no trabalho? Por quê? 

Conceito  e percepção 

da QVT  

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Além disso, as questões foram elaboradas no intuito de comtemplar a problemática 

desta pesquisa e atender aos objetivos propostos; para isso, foi necessário confrontar algumas 

respostas e verificar a existência de similaridade entre as percepções dos SSG e SG. 

 

Tabela 05: Entrevista semiestruturada para servidor gestor (SG) 

 QUESTÕES FATORES EAA QVT 

S1 Quais são suas tarefas como gestor? Rapport 

S2 Como você avalia as condições de trabalho na unidade sob sua 

gestão? 
Condições de trabalho 

S3 As tarefas são distribuídas de maneira a não sobrecarregar um dos 

membros da sua equipe? 

Organização do 

trabalho 

 

S5 

 

 

S6 

 

 

S7 

 

Você dá feedbacks individuais e/ou coletivos aos membros de sua 

equipe? Com qual frequência? 

 

Na sua opinião, o que é necessário para um servidor, sob sua gestão, 

ser reconhecido? 

 

Há possibilidades de ascender profissionalmente no ambiente de 

trabalho sob sua gestão? 

Reconhecimento e 

crescimento 

profissional 

S8 

 

 

Como você caracterizaria sua relação com os membros de sua 

equipe? 

 

Relações 

Socioprofissionais 
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S9 

 

 

S10 

O que você identifica como causador de mal-estar no seu trabalho e 

na sua relação com a sua equipe? 

 

E o que você identifica como causador de bem-estar no seu trabalho e 

na relação com sua equipe? 

S11 

 

S12 

 

 

S13 

 

 

S14 

Para você, o que é qualidade de vida no trabalho? 

 

Na sua opinião, o que seria qualidade de vida no trabalho para o 

servidor sob sua gestão? 

 

O que você gostaria que sua equipe fizesse para promover a sua 

qualidade de vida no trabalho? 

 

Você diria que tem qualidade de vida no trabalho? Por quê? 

Conceito e percepção 

da QVT  

S4 

 

 

 

Você convida sua equipe a participar das decisões referentes à sua 

unidade de trabalho? Práticas de Gestão do 

Trabalho 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

De acordo com Manzini (2003), esse tipo de entrevista possibilita que sejam 

respondidas as questões básicas previstas no instrumento, mas, também, o entrevistado 

poderá, dado o momento dessa realização e da interação com o entrevistador, fornecer 

informações que estão além do objeto do estudo. Isso permitirá que, coforme Triviños (1987), 

o pesquisador  tenha amplas perspectivas para análise e interpretação dos resultados. 

 

3.3.2 Coleta de dados  

 

Antes do início da coleta de dados realizou-se a fase do pré-teste do instrumento da 

coleta, para isso, escolheu-se 6 servidores (dos quais 3 eram servidores sob gestão e 3 

servidores gestores) lotados em unidades diferentes das escolhidas para o estudo. Todos 

participaram da entrevista, não sentiram quaisquer incômodos ou dúvidas e fizeram uma boa 

avaliação a respeito; assim, após essaa validação do instrumento, iniciou-se a coleta dos dados 

e informações.  

Na PROGRAD, a pesquisadora enviou uma carta ao dirigente da unidade solicitando 

autorização para realização da pesquisa; em seguida, recebeu uma carta-aceite para início da 

pesquisa, desde que o público-alvo decidisse participar da entrevista por livre e espontânea 
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vontade. No mês de abril de 2016, a pesquisadora foi pessoalmente a cada servidor explicar 

do que se tratava a pesquisa, quais os objetivos e quando pretendia apresentar a devolutiva 

dos resultados;  a grande maioria se dispôs a participar da pesquisa em face da sua relevância, 

outros não manifestaram interesse em participar; nesta unidade, a pesquisa aconteceu entre os 

meses de abril e maio do corrente ano. 

Já no CEDUC, a pesquisadora fez a apresentação da pesquisa para o dirigente do 

centro, que, em seguida, fez o convite para que houvesse uma  nova apresentação desta 

pesquisa na reunião plenária do conselho de centro, prevista para acontecer em 12 de maio de 

2016. Nessa reunião, houve novamente a apresentação da pesquisa e seus objetivos; os 

membros, em sua maioria, aprovaram a realização; a pesquisa iniciou em maio e finalizou em 

junho do corrente ano. 

Nesse sentido, foram objeto de estudo, tanto na primeira unidade quanto na segunda, 

os servidores técnico-administrativos sob gestão e os gestores técnico-administrativos ou 

docentes. Na primeira unidade, contemplou-se todas sub-unidades a ela vinculadas, bem 

como todos os servidores lotados; já na segunda, excluiu-se a unidade Núcleo de Educação 

Infantil (NEI) pelo fato de não estar localizada na mesma unidade espacial, ou seja, o NEI fica 

em uma unidade descentralizada geograficamente. 

 

3.3.3 Tratamento  dos dados e informações  – estudo multimétodos  

 

 Nesse sentido, de acordo com Minayo (1992), os dados quantitativos e qualitativos 

não se opõem, apenas se complementam, haja vista a interação dinâmica existente entre eles e 

que exclui qualquer dicotomia. A esse respeito, Bardin (2011, p. 146)  complementa que “a 

análise qualitativa não rejeita toda e qualquer forma de quantificação. Somente os índices é 

que são retidos de maneira não frequencial, podendo o analista recorrer a testes quantitativos: 

por exemplo, a aparição de índices similares em discursos semelhantes”. 

 Ainda assim, para Mozzato e Grzybovski (2011), a complementaridade dos métodos 

qualitativos e quantitativos têm possibilitado avanços nos estudos acadêmicos e 

organizacionais dada a consistência dessa metodologia e do rigor científico demonstrado. E 

isso tem sido demonstrado na objetividade, sistematização das informações, abordagem do 

conteúdo e quantificação presentes nos estudos que seguem esse caminho (BERELSON, 

1952). 
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Nesse sentido, para o tratamento dos dados desta pesquisa, fez-se uso dos dois 

métodos; quanto ao quantitativo, utilizou-se, inicialmente, um banco de dados construído em 

formato .xlsx do Excel 2013 e, posteriormente, importado para o software SPSS 20.0. Este 

último foi utilizado para construção de tabelas, cálculos das estatísticas de tendência central e 

dispersão, bem como a realização dos testes estatísticos; já o primeiro, para construção dos 

gráficos. 

Referente ao método qualitativo, utilizou-se a análise de conteúdo, esta que de acordo 

com Bardin (2011, p. 45) é “um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”, tendo 

como objetivo a “inferência de conhecimentos relativos às condições de produção, 

geralmente, recorrente a indicadores (quantitativos ou não)”. 

Ainda de acordo com o autor, essa técnica é composta das seguintes etapas: a) pré-

análise, quando se escolhe os documentos, a hipótese e os objetivos; b) exploração do 

material ou codificação, quando os dados brutos são transformados em unidades ou 

categorias; c) tratamento dos resultados, inferência e interpretação, quando se coloca em 

destaque as informações oriundas da análise, por meio da quantificação (simples ou fatorial), 

permitindo utilizar diagramas, figuras, tabelas, etc.  

Dentre essas etapas da análise, este capítulo aborda a segunda, que de acordo com 

Bardin (2011, p. 149): 

A partir do momento em que a análise de conteúdo decide codificar o seu 

material,  deve produzir um sistema de categorias. A categorização tem 

como primeiro objetivo (da mesma maneira que a análise documental) 

fornecer, por condensação, uma representação simplificada dos dados brutos 

[....] 

 

[...] a categorização (passagem de dados brutos a dados organizados) não 

introduz desvios (por excesso ou recusa) no material, mas que dá a conhecer 

índices invisíveis, ao nível dos dados brutos. 

 

 Porém, ressalta-se que a divisão proposta pelo autor (2011, p. 147) em categorias não 

é “uma etapa obrigatória de toda e qualquer análise de conteúdo. Mas, a maioria dos 

procedimentos de análise organiza-se, no entanto, em redor de um processo de 

categorização”.  

Nesse sentido, há diferentes maneiras de se fazer uma análise categorial, mas para o 

tratamento dos dados deste estudo, fez-se uso da análise temático-categorial, cuja 

transversalidade é proveniente do recorte das categorias, estas que são projetadas sobre os 
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conteúdos das entrevistas; além da frequência extraída das falas, as quais são consideradas 

segmentáveis e comparáveis (BARDIN, 2011; OLIVEIRA, 2008). 

De acordo com Oliveira (2008), os procedimentos adotados para esse tipo de análise 

são sintetizados da seguinte maneira: a) leitura flutuante, quando se lê de maneira exaustiva o 

texto analisado, “flutuando” e se impressionando com o conteúdo; b) definição de hipóteses 

provisórias sobre o texto analisado, a leitura flutuante permite a construção de hipóteses; c) 

análise categorial do texto, a partir de temas determinados e suas quantificações, agrupando-

os a critérios teóricos ou empíricos e a hipótese da análise; d) tratamento e apresentação dos 

resultados, os resultados poderão ser apresentados por descrições discursisvas, análise, 

tabelas, gráficos, quadros, dentre outros; e e) discussão dos resultados e retorno ao objeto de 

estudo, isso acontece quando as categorias representam o tema da pesquisa em função do 

olhar teórico do pesquisador. 

Assim, embora haja variadas formas de se fazer uma análise de conteúdo, ela não deve 

ser vista de maneira exata, rígida e completa. Para os autores (BARDIN, 2011; OLIVEIRA, 

2008), essa proposta de análise deve envolver o rigor científico por meio da objetividade e, 

também, da subjetividade; sem se tornar um modelo engessado, o qual não é condizente com 

os tempos atuais nem com a temática deste estudo. 

 

3.4 ASPECTOS ÉTICOS  DA PESQUISA      

     

 O projeto de pesquisa intitulado “Os fios que tecem o bem e o mal-estar laborais: o 

papel dos gestores na promoção da qualidade de vida no trabalho” foi submetido ao Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 02 de 

dezembro de 2015, sendo aprovado em 28 de dezembro do mesmo ano, com o parecer de nº 

CAAE: 51838415.1.0000.5537 e cuja redação dizia  que  “o parecer em questão foi acatado 

por este Comitê, considerando que o mesmo tem respaldo na Resolução de nº 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde  (CNS).  

 No momento da entrevista, os participantes eram informados sobre os objetivos, 

relevância da pesquisa e dos procedimentos adotados, de acordo com o Comitê de Ética, o 

qual estabelecia o preenchimento dos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

e o Termo de Autorização para Gravação de Voz, ambos assinados em duas vias, ficando uma 

via com a pesquisadora e a outra para o entrevistado. 
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É importante considerar que os participantes se sentiram muito à vontade na realização 

da entrevista pois confiaram no aspecto ético da pesquisa e da pesquisadora, a qual declarou 

mediante compromisso firmado nos termos anteriormente mencionados assumir a 

responsabilidade de cumprir fidedignamente aos procedimentos metodológicos e direitos que 

assegurados ao participante deste estudo, bem como a preservação do sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade dos entrevistados.  
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4 RESULTADOS    

     

Este capítulo apresentará a análise documental por meio das maneiras com as quais o 

serviço público brasileiro tem se preocupado com a QVT dos seus trabalhadores, 

especificamente no âmbito do serviço público federal, além de contextualizar a instituição que 

serviu de cenário para este estudo, o seu percurso para cumprir as disposições federais e as 

unidades escolhidas para análise. E, por fim, serão apresentados os resultados obtidos nas 

entrevistas realizadas com os servidores sob gestão e os gestores das respectivas unidades, 

finalizando com a análise e discussão dos resultados. 

 

4.1 ANÁLISE DOCUMENTAL 

 

4.1.1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – ANÁLISE 

SITUACIONAL  

 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte foi criada em 25 de junho de 1958, 

através de uma lei Estadual, e, depois, federalizada em 18 de dezembro de 1960;  tendo sido 

instalada por meio de uma sessão solene realizada no Teatro Alberto Maranhão, em 21 de 

março de 1959.  A partir de 1974 a UFRN passou a ser constituída pelo Conselho 

Universitário (CONSUNI), Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), Conselho 

de Curadores (CONCURA) e Reitoria. Uma reforma do Estatuto da UFRN, concluída em 

1996, estabeleceu a estrutura em vigor hoje na Universidade, cuja estrutura organizacional é 

composta pela reitoria, pró-reitorias, secretarias, superintendências, centros acadêmicos, 

unidades acadêmicas especializadas, departamentos acadêmicos, unidades suplementares, 

núcleos, núcleos de estudos interdisciplinares; além de acrescentar aos conselhos existentes o 

Conselho de Administração (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 

2006). 

A UFRN está presente em 5 campi, sendo um em Natal, o Campus Central, e quatro 

no interior do estado, sendo o Campus de Caicó, Campus de Currais Novos, Campus de 

Macaíba e o Campus de Santa Cruz. A atuação da UFRN é ampliada com oferta de educação 

a distância, com atuação em polos de apoio presenciais em todas as regiões do Rio Grande do 

Norte. Atualmente, a UFRN oferece 84 cursos de graduação presencial, 9 cursos de graduação 
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a distância e 86 cursos de pós-graduação (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO NORTE, 2015). 

De acordo com o Plano de Gestão 2015-2019, no ano de 2015 a comunidade 

acadêmica era formada por mais de 37.000 estudantes (distribuídos nos níveis de graduação e 

pós-graduação), 3.146 servidores técnico-administrativos e 2.030 docentes efetivos, além dos 

354 professores substitutos, 81 professores temporários. 

O plano de gestão atual é constituído por eixos programáticos, os quais basearão e 

nortearão todas as ações da gestão na UFRN, sendo eles: a) gestão eficiente, participativa e 

transparente; b) cidadania, inclusão social e sustentabilidade; c) ciência, tecnologia, inovação 

e desenvolvimento; e, por último, e) gestão de pessoas, desenvolvimento institucional e 

qualidade de vida. 

O último eixo é representado pelo conjunto de ações que objetivam implementar 

políticas de gestão de pessoas, e, com isso, busca-se garantir a excelência na prestação de 

serviços; promovendo, consequentemente, um bom desempenho profissional, motivação e 

bem-estar das pessoas nos ambientes laborais, além da fomentação à cultura da 

responsabilidade pública, da ética e compromisso institucional. 

A competência da formulação e implementação das políticas acima é da Pró-Reitoria 

de Gestão de Pessoas que também  é responsável por supervisionar e coordenar as ações 

estabelecidas no plano de desenvolvimento institucional e no plano de gestão. A PROGESP 

possui a seguinte estrutura administrativa: gabinete do pró-reitor, assessoria técnica, 

secretaria, diretoria de administração de pessoal, diretoria de desenvolvimento de pessoas,  

diretoria de atenção à saúde do servidor, coordenadoria de atendimento, coordenadoria de 

concursos, coordenadoria de acumulação de cargos, empregos e funções públicas e, por 

último,  a coordenadoria de qualidade de vida no trabalho. 

 A Coordenadoria de Qualidade de Vida no Trabalho (CQVT) tem a competência de 

coordenar, executar e acompanhar ações de promoção à satisfação e reconhecimento 

sócioprofissional, às relações interpessoais harmoniosas, a um ambiente laboral saudável e a 

um equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. A esta coordenadoria está vinculado o Viver 

em Harmonia (VH) que é o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho da UFRN (PQVT), 

por meio do qual as ações elencadas na política de QVT são postas em prática. 
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4.1.2  A QVT na UFRN   

A UFRN, por meio da PROGESP, aplicou duas  pesquisas macrodiagnósticas, a 

primeira no ano de 2012, baseada no conceito biopsicossocial proposto por Limongi-França 

(1996), cujo resultado serviu de base para a criação e lançamento do VH; e a segunda, por 

meio do projeto “A QVT que eu quero na UFRN”39, no ano de 2014, baseada no conceito de 

EAA_QVT, proposto por Ferreira (2012); ambas objetivaram identificar as causas de bem e 

mal-estar nos ambientes de trabalho e subsidiarem o lançamento do programa, para a 

primeira, bem como a sua reestruturação, com a aplicação da segunda.  

Diante  desse segundo resultado, a UFRN reestruturou o seu PQVT, o que fez com que 

mudasse da abordagem biopsicossocial para a abordagem da EAA_QVT; assim, a instituição 

iniciou a elaboração e redação da sua Política de QVT, que está em fase de finalização e, 

posteriormente, será encaminhada para  aprovação no Conselho Superior de Administração da 

UFRN; esta política embasará todos os projetos e ações dessa área no âmbito institucional. 

De acordo com o resultado da segunda pesquisa diagnóstica, aplicada no ano de 2014, 

por meio do Instrumento de Avaliação da qualidade de vida no trabalho (FERREIRA, 2012),  

cuja devolutiva foi apresentada à UFRN no ano seguinte, havia 9.774 colaboradores aptos a 

respondê-la, entre servidores efetivos e terceirizados, além dos bolsistas de apoio-técnico; 

dentre os entrevistados, foram 1.374 válidos, representando um percentual de 13,39% do 

montante geral. De maneira global, os entrevistados avaliaram a  QVT nos ambientes laborais 

como sendo “Boa”, com a média de 6,50, o bem-estar era dominante como pode ser 

observado na figura a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Projeto vinculado ao Viver em Harmonia, proposto e coordenado pela professora Camila Costa Torres do 

Departamento de Psicologia da UFRN. 
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Figura 02 – Como os entrevistados avaliam a QVT na UFRN 

 

Fonte: Ferreira, Ferreira, Torres, (2015).  

 

Ainda de acordo com a devolutiva dos resultados, as Condições de Trabalho no 

contexto organizacional foram avaliadas com a média 6,74, como pode ser observado na 

figura a seguir. 

Figura 03 -  Condições de Trabalho na UFRN 

 

Fonte: Ferreira, Ferreira, Torres, (2015). 
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Em relação à Organização do Trabalho, os entrevistados da UFRN classificaram-na 

com a média 5,97; esse fator se enquadra num contexto mediano, numa zona de transição 

entre o mal e bem-estar no trabalho, como pode ser verificado na figura abaixo: 

 

Figura 04 -  Organização do Trabalho na UFRN 

 

Fonte: Ferreira, Ferreira, Torres, (2015). 

 

Observa-se que os itens “Posso executar o meu trabalho sem sobrecarga de tarefas”, 

“Existe tempo para ter pausa de descanso no trabalho” e “Na UFRN, a cobrança por 

resultados é adequada” se inserem na zona de transição, no contexto mediano, tendo o último 

item quase beirado a zona de mal-estar dominante. 

O fator Relações Socioprofissionais de Trabalho obteve a média 6,99, estando na zona 

de bem-estar dominante, porém o item “A comunicação entre funcionários é satisfatória” 

obteve uma baixa média se comparado aos demais. 
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Figura 05 -  Relações Socioprofissionais de Trabalho na UFRN 

 

Fonte: Ferreira, Ferreira, Torres, (2015). 

 

Quanto ao fator Reconhecimento e Crescimento Profissional, os entrevistados 

classificaram-no com a média 6,54; os itens “Na UFRN, o resultado obtido com o meu 

trabalho é reconhecido” e “A UFRN oferece oportunidade de crescimento profissional”  

obtiveram as menores avaliações, chegando ao contexto mediano, na zona de transição entre 

MET e BET. 
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Figura 06 -  Reconhecimento e Crescimento Profissional na UFRN 

 

Fonte: Ferreira, Ferreira, Torres, (2015). 

  

 Outro fator considerado foram as Práticas de Gestão na UFRN, estas que foram 

avaliadas com a média 6,18; tendo os dois últimos itens “Participo das decisões sobre a 

organização das tarefas” ficado na zona mediana, e o item “O modo de gestão valoriza 

adequadamente a obediência à hierarquia” foi considerado “ruim”, predominando assim o 

mal-estar no trabalho, como pode ser observado abaixo. 
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Figura 07 -  As práticas de Gestão na UFRN 

 

Fonte: Ferreira, Ferreira, Torres, (2015). 

De acordo com a abordagem da EAA_QVT os fatores citados contribuem para a 

predominância dos afetos de BET e MET, assim sendo, os servidores responderam às 

questões abertas, sendo uma delas  “Quando penso sobre o meu trabalho na UFRN, o que me 

causa mais bem-estar é...”  

Figura 08 -  As principais fonte de bem-estar no trabalho  

 

Fonte: Ferreira, Ferreira, Torres, (2015). 
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Em seguida, os servidores responderam à questão “Quando penso sobre o meu 

trabalho na UFRN, o que me causa mais mal-estar é...”,  

 

Figura 09 -  As principais fonte de mal-estar no trabalho  

 

Fonte: Ferreira, Ferreira, Torres, (2015). 

 

 Muito embora os resultados, em sua maioria, tenham atingido média acima de 6,0 

(seis) no diagnóstico e, com isso, tendo predominado o bem-estar no trabalho, é relevante 

fazer um estudo aprofundado e direcionado às variadas unidades de lotação da universidade; 

objetivando, com isso, conhecer de perto a realidade dos nossos servidores e as suas maneiras 

de perceberem os fatores que contribuem para a QVT. Trata-se de conhecer as causas de BET 

e MET no âmbito institucional, escolhendo-se para isso, inicialmente, duas unidades de 

trabalho, as quais serão pioneiras por meio deste estudo e tomadas como referência para as 

demais unidades da UFRN, as quais serão, posteriormente, incluídas na continuidade deste 

estudo. 

 Conforme já foi apontado no método foram selecionadas dus unidades para o presente 

estudo, que serão descritas a seguir. 
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4.1.4 Pró-Reitoria de Graduação 

 

De acordo com o Regimento Interno da Reitoria, as Pró-Reitorias são órgãos que 

foram criados com a finalidade de auxiliar a direção superior, além disso, são incumbidos das 

funções de assessoramento, supervisão, coordenação e fomento de atividades estratégicas 

específicas, em consonância com o plano de desenvolvimento institucional da universidade 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2015).  

Ainda de acordo com o Regimento, a Pró-Reitoria de Graduação está diretamente 

subordinada à Reitoria, sendo o órgão responsável pelo planejamento, supervisão, 

coordenação e controle das atividades de ensino de graduação da UFRN, mantendo para isso, 

constante  diálogo com os centros acadêmicos e unidades acadêmicas especializadas, além da 

articulação com as pró-reitorias de pós-graduação, de pesquisa, de extensão universitária, de 

assuntos estudantis e de planejamento  e coordenação geral. 

Dentre as competências da PROGRAD está a sua  participação na avaliação de 

desempenho dos docentes, planejamento, elaboração e execução de atividades de capacitação 

pedagógica para essa categoria funcional; a solicitação e acompanhamento dos pedidos de 

reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos de graduação, além do 

assessoramento aos órgãos da administração acadêmica, em todos os níveis, sobre legislação 

de ensino superior e assuntos de natureza didático-pedagógica e a responsabilidade pela 

coordenação dos programas e projetos voltados ao ensino de graduação, desde o acesso até o 

acompanhamento de egressos (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2015).  

Para realizar essas atividades que lhe são inerentes, a PROGRAD dispõe de uma  

estrutura administrativa constituída pelo gabinete do Pró-Reitor e pelas assessoria técnica,  

diretoria de administração e controle acadêmico, diretoria de desenvolvimento pedagógico,  

coordenadoria de estágios, coordenadoria de acompanhamento, planejamento e avaliação 

acadêmicos, pela coordenadoria de atendimento e, também, da sua secretaria administrativa 

(UFRN, 2015). 

 

4.1.5 Centro de Educação 

 

Já os Centros Acadêmicos, de acordo com o Regimento Interno da Reitoria, são 

órgãos responsáveis pela coordenação, supervisão e articulação das atividades de ensino, 
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pesquisa e extensão, as quais são exercidas nos Departamentos40 integrantes do referido 

centro.  

O Centro de Educação congrega os departamentos de fundamentos da educação e de 

práticas educacionais (DPEC), o departamento de fundamentos e Política da Educação 

(DFPE), além de reunir cursos e programas de graduação, pós-graduação e formação 

continuada. O CEDUC objetiva, de acordo com seu regimento, desenvolver academicamente 

os cursos que nele estão inseridos , desenvolver nos seus discentes a reflexão filosófico-

crítica, a investigação científica e a construção do conhecimento por meio da tríade ensino-

pesquisa-extensão, além de promover a extensão universitária e capacitar a formação de seus 

quadro de servidores docentes e técnico-adminsitrativos. 

A estrutura desse centro é constituída pelo conselho de centro, direção do centro, 

assessorias, coordenações setoriais, secretaria geral, departamentos acadêmicos, cursos e 

programas de graduação, de pós-graduação e de formação continuada, além das suas unidades 

suplementares. 

 

4.2 RESULTADO DAS ENTREVISTAS 

 

 Considerando a metodologia utilizada para coleta dos dados no que concerne ao 

instrumento, neste caso entrevistas semiestruturadas, este tópico apresentará os resultados 

dessas entrevistas e suas subdivisões. 

 

4.2.1 Perfil Sóciodemográfico 

 

  A análise dos resultados foi iniciada com o diagnóstico descritivo do perfil sócio-

demográfico dos entrevistados. Como a pesquisa foi realizada em dois ambientes distintos de 

trabalho, CEDUC e PROGRAD, com servidores gestores (SG) e servidores sob gestão (SSG), 

o perfil foi descrito de maneira individual para cada combinação dos níveis das variáveis 

citadas. Em seguida, analisou-se as questões específicas da pesquisa sobre o papel dos 

                                                           
40 Os departamentos são unidades de ensino, pesquisa e extensão, referentes a uma área ou setor específico; os 

departamentos reunidos formam os centros acadêmicos. 
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gestores na promoção da qualidade de vida no trabalho, sob a ótica dos SSG e SG, também 

por local de trabalho. 

Para o perfil, as ferramentas estatísticas utilizadas foram: distribuições de frequências 

absolutas e relativas (%) apresentadas em tabelas para as variáveis qualitativas (Gênero, Grau 

de escolaridade, Naturalidade, Tipo de vínculo, Cargo, Função, Categoria a qual pertence o 

gestor imediato, Local de trabalho e Setor de trabalho). Para as variáveis quantitativas (idade, 

tempo em que exerce a função, renda familiar e número de dependentes da renda), analisou-se 

estatísticas descritivas de medidas de tendência e de dispersão dos dados, como por exemplo: 

mínimo, máximo, média e desvio padrão. Já para as questões de QVT (apenas qualitativas), 

utilizou-se somente as distribuições de frequências absolutas e relativas (%) apresentadas em 

tabelas. 

 

4.2.1.1 Perfil dos entrevistados 

As entrevistas foram realizadas no CEDUC  e PROGRAD com os SSG e SG, no 

período de abril a junho de 2016. Dentre os entrevistados, 40,% são SSG e trabalham no 

centro e 60,0% na pró-reitoria; já para os SG os percentuais foram 33,3% e 66,7%, 

respectivamente. Os resultados descritos serão apresentados nas tabelas a seguir. 

 

Tabela 06 : Panorama dos SSG entrevistados. Frequência absoluta e frequência relativa (%) 

das variáveis qualitativas do perfil geral desses servidores entrevistados no Centro de 

educação e na Pró-reitoria de Graduação da UFRN, 2016.  

Variáveis 
Frequência 

absoluta 
% 

Gênero 
F 23 57,5% 

M 17 42,5% 

Grau de escolaridade 

ESPECIALIZAÇÃO 16 40,0% 

FUNDAMENTAL COMPLETO 1 2,5% 

MÉDIO 1 2,5% 

MESTRADO 7 17,5% 

SUPERIOR COMPLETO 15 37,5% 

Naturalidade 

PB CAMPINA GRANDE 1 2,5% 

RJ DUQUE DE CAIXIAS 1 2,5% 

RJ RIO DE JANEIRO 2 5,0% 

RN ACARI 1 2,5% 

RN ASSÚ 1 2,5% 

RN CURRAIS NOVOS 1 2,5% 

RN JARDIM DO SERIDÓ 1 2,5% 

RN MARTINS 1 2,5% 



87 

 

RN MOSSORÓ 2 5,0% 

RN NATAL 26 65,0% 

RN SANTA CRUZ 1 2,5% 

RN SANTANA DO MATO 1 2,5% 

RN SÃO TOMÉ 1 2,5% 

Tipo de vínculo com a UFRN 
EFETIVO 39 97,5% 

TERCEIRIZADO 1 2,5% 

Cargo 

ASSESSOR DE AVALIAÇÃO 

INSTITUCIONAL 
1 2,5% 

ASSISTENTE DE ALUNO 1 2,5% 

ASSISTENTE EM 

ADMINISTRAÇÃO 
27 67,5% 

AUXILIAR EM 

ADMINISTRAÇÃO 
2 5,0% 

PEDAGOGA 1 2,5% 

SECRETÁRIO EXECUTIVO 1 2,5% 

TÉCNICO DE 

CONTABILIDADE 
1 2,5% 

TÉCNICO EM ASSUNTOS 

EDUCACIONAIS 
4 10,0% 

TÉCNICO EM TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 
2 5,0% 

Função 

NÃO TEM FUNÇÃO 18 45,0% 

ASSESSOR 6 15,0% 

CHEFE DE SETOR 5 12,5% 

COORDENADOR 1 2,5% 

DIRETORA 2 5,0% 

RECEPCIONISTA 1 2,5% 

SECRETÁRIO 7 17,5% 

Categoria à qual pertence o seu Gestor Imediato 
DOCENTE 24 60,0% 

TECNICO ADMINISTRATIVO 16 40,0% 

Local de trabalho 
CENTRO ACADÊMICO 16 40,0% 

PRO REITORIA 24 60,0% 

setor de trabalho 

ASSESSORIA 5 12,5% 

COORDENAÇÃO 6 15,0% 

DEPARTAMENTO 4 10,0% 

DIRETORIA 4 10,0% 

OUTROS 4 10,0% 

SECRETARIA 2 5,0% 

SETOR 15 37,5% 
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Local de trabalho Variáveis 
Frequência 

absoluta 
% 

 

Gênero 
F 8 50,0% 

M 8 50,0% 

Grau de 

escolaridade 

ESPECIALIZAÇÃO 4 25,0% 

MÉDIO 1 6,2% 

MESTRADO 3 18,8% 

SUPERIOR COMPLETO 8 50,0% 

Naturalidade 

RJ DUQUE DE CAIXIAS 1 6,3% 

RJ RIO DE JANEIRO 1 6,3% 

RN JARDIM DO SERIDÓ 1 6,3% 

RN MOSSORÓ 1 6,3% 

RN NATAL 11 68,8% 

RN SANTANA DO MATO 1 6,3% 

Tipo de vínculo 

com a UFRN 

EFETIVO 15 93,8% 

TERCEIRIZADO 1 6,3% 

Cargo 

ASSESSOR DE 

AVALIAÇÃO 

INSTITUCIONAL 

1 6,3% 

ASSISTENTE EM 

ADMINISTRAÇÃO 
9 56,3% 

AUXILIAR EM 

ADMINISTRAÇÃO 
2 12,5% 

SECRETÁRIO EXECUTIVO 1 6,3% 

TÉCNICO DE 

CONTABILIDADE 
1 6,3% 

TÉCNICO EM 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 

2 12,5% 

Função 

Não tem função 5 31,3% 

ASSESSOR 4 25,0% 

CHEFE DE SETOR 2 12,5% 

RECEPCIONISTA 1 6,3% 

SECRETÁRIO 4 25,0% 

Categoria à qual 

pertence o seu 

Gestor Imediato 

DOCENTE 15 93,8% 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO 
1 6,3% 

Setor de trabalho 

ASSESSORIA 5 31,3% 

COORDENAÇÃO 2 12,5% 

DEPARTAMENTO 4 25,0% 

OUTROS 2 12,5% 

SECRETARIA 2 12,5% 

SETOR 1 6,3% 

Pró-reitoria 

Gênero 
F 15 62,5% 

M 9 37,5% 

Grau de 

escolaridade 

ESPECIALIZAÇÃO 10 41,7% 

FUNDAMENTAL 

COMPLETO 
1 4,2% 

MESTRADO 6 25,0% 

SUPERIOR COMPLETO 7 29,2% 

Naturalidade 

PB CAMPINA GRANDE 1 4,2% 

RJ RIO DE JANEIRO 1 4,2% 

RN ACARI 1 4,2% 

RN ASSÚ 1 4,2% 

RN CURRAIS NOVOS 1 4,2% 

RN MARTINS 1 4,2% 

RN MOSSORÓ 1 4,2% 
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Tabela 07: Frequência absoluta e frequência relativa (%) das variáveis qualitativas do perfil 

dos servidores sob gestão por local de trabalho na UFRN, 2016.  

 

RN NATAL 15 62,5% 

RN SANTA CRUZ 1 4,2% 

RN SÃO TOMÉ 1 4,2% 

Tipo de vínculo 

com a UFRN 
EFETIVO 24 100,0% 

Cargo 

ASSISTENTE DE ALUNO 1 4,2% 

ASSISTENTE EM 

ADMINISTRAÇÃO 
18 75,0% 

PEDAGOGA 1 4,2% 

TÉCNICO EM ASSUNTOS 

EDUCACIONAIS 
4 16,7% 

Função 

Não tem função 13 54,2% 

ASSESSOR 2 8,3% 

CHEFE DE SETOR 3 12,5% 

COORDENADOR 1 4,2% 

DIRETORA 2 8,3% 

SECRETÁRIO 3 12,5% 

Categoria à qual 

pertence o seu 

Gestor Imediato 

DOCENTE 9 37,5% 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO 
15 62,5% 

Setor de trabalho 

COORDENAÇÃO 4 16,7% 

DIRETORIA 4 16,7% 

OUTROS 2 8,3% 

SETOR 14 58,3% 

Local de trabalho Variáveis 
Frequência 

absoluta 
% 

Centro acadêmico 

Gênero 
F 8 50,0% 

M 8 50,0% 

Grau de 

escolaridade 

ESPECIALIZAÇÃO 4 25,0% 

MÉDIO 1 6,2% 

MESTRADO 3 18,8% 

SUPERIOR COMPLETO 8 50,0% 

Naturalidade 

RJ DUQUE DE CAIXIAS 1 6,3% 

RJ RIO DE JANEIRO 1 6,3% 

RN JARDIM DO SERIDÓ 1 6,3% 

RN MOSSORÓ 1 6,3% 

RN NATAL 11 68,8% 

RN SANTANA DO MATO 1 6,3% 

Tipo de vínculo 

com a UFRN 

EFETIVO 15 93,8% 

TERCEIRIZADO 1 6,3% 

Cargo 

ASSESSOR DE 

AVALIAÇÃO 

INSTITUCIONAL 

1 6,3% 

ASSISTENTE EM 9 56,3% 
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ADMINISTRAÇÃO 

AUXILIAR EM 

ADMINISTRAÇÃO 
2 12,5% 

SECRETÁRIO EXECUTIVO 1 6,3% 

TÉCNICO DE 

CONTABILIDADE 
1 6,3% 

TÉCNICO EM 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 

2 12,5% 

Função 

Não tem função 5 31,3% 

ASSESSOR 4 25,0% 

CHEFE DE SETOR 2 12,5% 

RECEPCIONISTA 1 6,3% 

SECRETÁRIO 4 25,0% 

Categoria à qual 

pertence o seu 

Gestor Imediato 

DOCENTE 15 93,8% 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO 
1 6,3% 

Setor de trabalho 

ASSESSORIA 5 31,3% 

COORDENAÇÃO 2 12,5% 

DEPARTAMENTO 4 25,0% 

OUTROS 2 12,5% 

SECRETARIA 2 12,5% 

SETOR 1 6,3% 

Pró-reitoria 

Gênero 
F 15 62,5% 

M 9 37,5% 

Grau de 

escolaridade 

ESPECIALIZAÇÃO 10 41,7% 

FUNDAMENTAL 

COMPLETO 
1 4,2% 

MESTRADO 6 25,0% 

SUPERIOR COMPLETO 7 29,2% 

Naturalidade 

PB CAMPINA GRANDE 1 4,2% 

RJ RIO DE JANEIRO 1 4,2% 

RN ACARI 1 4,2% 

RN ASSÚ 1 4,2% 

RN CURRAIS NOVOS 1 4,2% 

RN MARTINS 1 4,2% 

RN MOSSORÓ 1 4,2% 

RN NATAL 15 62,5% 

RN SANTA CRUZ 1 4,2% 

RN SÃO TOMÉ 1 4,2% 

Tipo de vínculo 

com a UFRN 
EFETIVO 24 100,0% 

Cargo 

ASSISTENTE DE ALUNO 1 4,2% 

ASSISTENTE EM 

ADMINISTRAÇÃO 
18 75,0% 

PEDAGOGA 1 4,2% 

TÉCNICO EM ASSUNTOS 

EDUCACIONAIS 
4 16,7% 

Função 

Não tem função 13 54,2% 

ASSESSOR 2 8,3% 

CHEFE DE SETOR 3 12,5% 

COORDENADOR 1 4,2% 

DIRETORA 2 8,3% 

SECRETÁRIO 3 12,5% 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Analisando o perfil apenas dos SSG do CEDUC, 50,0% são do gênero masculino e 

50,% do feminino; a idade mínima registrada foi de 26 e máxima de 60 anos e média de 35,5 

anos com desvio-padrão de 12,2 anos, dos quais 50,0% possuem ensino superior completo e 

25% possuem especialização; a renda familiar bruta foi em média R$ 6.621,00 com desvio-

padrão de R$ 3.891,60 com um número médio de dependentes dessa renda de cerca de 3 

pessoas; 68,8% são naturais de Natal/RN; 93,8% possuem vínculo efetivo com a UFRN; 

56,3% são assistentes em administração; 31,3% não possuem função gratificada, seguido das 

funções de assessor e secretário, ambos com 25,0% (o tempo que exercem a função foi em 

média 3,3 anos com desvio-padrão de 1,7 anos); Dos entrevistados, 93,8% têm a categoria 

docente como gestores imediatos; os setores de trabalho predominantes são assessoria 

(31,3%) e Departamento (25,0%). 

No tocante à PROGRAD, os SSG entrevistados possuem o seguinte perfil: 62,5% são 

do gênero feminino, enquanto que 37,5% são do masculino. Em relação à idade, apresentaram 

uma média de 38,4 anos com um desvio-padrão de 8,7 anos (mínima de 30 e máxima de 58 

anos). Quanto à escolaridade, 41,7% possuem especialização, 29,2% superior completo e 25% 

mestrado, com uma renda familiar bruta, em média, de R$ 8.250,00 com desvio-padrão de  

R$ 3.102,41 e em torno de 3 pessoas em média dependentes dessa renda. São 

predominantemente naturais de Natal/RN (62,5%). Todos possuem vínculo efetivo com a 

UFRN, 75,0% são assistentes em administração e 16,7% são técnicos em assuntos 

educacionais, 54,0% não possuem função gratificada e 46,0% possuem, sendo as mais citadas 

chefia de setor e secretário (o tempo médio que exercem a função foi de 3,5 anos). Dentre 

eles, 62,5% possuem um técnico-administrativo como gestor imediato, enquanto que 37,5% 

das chefias são docentes. A maioria dos entrevistados está lotada em setor (58,3%) dentro da 

pró-reitoria. 

Em relação às variáveis quantitativas, ressalta-se que, embora esteja sendo apresentado 

que os SSG exercem função de confiança, quando eles não possuem equipe para gerir, eles 

Categoria à qual 

pertence o seu 

Gestor Imediato 

DOCENTE 9 37,5% 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO 
15 62,5% 

Setor de trabalho 

COORDENAÇÃO 4 16,7% 

DIRETORIA 4 16,7% 

OUTROS 2 8,3% 

SETOR 14 58,3% 
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foram classificados como “sob gestão”; isso acontece com um pouco mais da metade dos 

entrevistados. Além do mais, a idade mínima é de 21 anos e a máxima de 61. 

Quanto aos que exercem a função de gestor e possuem equipes, foram classificados 

como SG, os quais serão descritos nas tabelas a seguir; sendo a primeira, de maneira geral e a 

segunda separada por unidade de trabalho. 

 

Tabela 08: Frequência absoluta e frequência relativa (%) das variáveis qualitativas do perfil 

geral dos gestores entrevistados no Centro de educação e na Pró-reitoria de Graduação da 

UFRN, 2016.  

Variáveis Frequência absoluta % 

Gênero 

F 7 58,3% 

M 5 41,7% 

Grau de escolaridade 

DOUTORADO 6 50,0% 

ESPECIALIZAÇÃO 4 33,3% 

SUPERIOR COMPLETO 2 16,7% 

Naturalidade 

RJ RIO DE JANEIRO 2 16,7% 

RN ASSÚ 1 8,3% 

RN NATAL 6 50,0% 

RN PAU DOS FERROS 1 8,3% 

RN SÃO RAFAEL 1 8,3% 

SP SÃO PAULO 1 8,3% 

Tipo de vínculo com a UFRN EFETIVO 12 100,0% 

Cargo 

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 5 41,7% 

PROFESSOR TERCEIRO GRAU 6 50,0% 

TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS 1 8,3% 

Função 

ADMINISTRAÇÃO 1 8,3% 

CHEFE DO DEPARTAMENTO 1 8,3% 

CHEFE DO SETOR 4 33,3% 



93 

 

COORDENADOR 2 16,7% 

DIRETOR DO CENTRO 1 8,3% 

PRÓ-REITORA DE GRADUAÇÃO 1 8,3% 

VICE-CHEFE DO DEPARTAMENTO 1 8,3% 

VICE-DIRETOR 1 8,3% 

Local de trabalho 

CENTRO ACADÊMICO 4 33,3% 

PRO REITORIA 8 66,7% 

setor de trabalho 

COORDENAÇÃO 2 16,7% 

DEPARTAMENTO 2 16,7% 

DIREÇÃO 2 16,7% 

DIRETORIA 1 8,3% 

PRÓ-REITORIA 1 8,3% 

SETOR 4 33,3% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

Tabela 09: Frequência absoluta e frequência relativa (%) das variáveis qualitativas do perfil 

dos gestores por local de trabalho na UFRN, 2016. 

Local de 

trabalho 
Variáveis 

Frequência 

absoluta 
% 

Centro 

acadêmico 

Gênero 
F 2 50,0% 

M 2 50,0% 

Grau de escolaridade DOUTORADO 4 100,0% 

Naturalidade 

RN NATAL 2 50,0% 

RN PAU DOS FERROS 1 25,0% 

SP SÃO PAULO 1 25,0% 

Tipo de vínculo com a UFRN EFETIVO 4 100,0% 

Cargo 
PROFESSOR 

TERCEIRO GRAU 
4 100,0% 

Função 

CHEFE DO 

DEPARTAMENTO 
1 25,0% 

DIRETOR DO CENTRO 1 25,0% 

VICE-CHEFE DO 

DEPARTAMENTO 
1 25,0% 

VICE-DIRETOR 1 25,0% 
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Local de trabalho CENTRO ACADÊMICO 4 100,0% 

Setor de trabalho 
DEPARTAMENTO 2 50,0% 

DIREÇÃO 2 50,0% 

Pro-reitoria 

Gênero 
F 5 62,5% 

M 3 37,5% 

Grau de escolaridade 

DOUTORADO 2 25,0% 

ESPECIALIZAÇÃO 4 50,0% 

SUPERIOR 

COMPLETO 
2 25,0% 

Naturalidade 

RJ RIO DE JANEIRO 2 25,0% 

RN ASSÚ 1 12,5% 

RN NATAL 4 50,0% 

RN SÃO RAFAEL 1 12,5% 

Tipo de vínculo com a UFRN EFETIVO 8 100,0% 

Cargo 

ASSISTENTE EM 

ADMINISTRAÇÃO 
5 62,5% 

PROFESSOR 

TERCEIRO GRAU 
2 25,0% 

TÉCNICO EM 

ASSUNTOS 

EDUCACIONAIS 

1 12,5% 

Função 

ADMINISTRAÇÃO 1 12,5% 

CHEFE DO SETOR 4 50,0% 

COORDENADOR 2 25,0% 

PRÓ-REITORA DE 

GRADUAÇÃO 
1 12,5% 

Local de trabalho Pro reitoria 8 100,0% 

Setor de trabalho 

COORDENAÇÃO 2 25,0% 

DIRETORIA 1 12,5% 

PRÓ-REITORIA 1 12,5% 

SETOR 4 50,0% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

Em relação aos SG entrevistados lotados no CEDUC, no que diz respeito ao gênero, 

apresentaram os mesmos percentuais dos SSG (50%/50%); quando se analisa a idade, 

observa-se uma média mais elevada (52 anos com desvio-padrão de 5 anos), sendo a idade 

mínima de 48 e máxima de 59 anos. Todos eles possuem doutorado e possuem, em média, 

uma renda familiar bruta de R$ 12.375,00, com desvio-padrão de R$4.922,31 e, 

aproximadamente, 3 pessoas dependentes dessa renda, em média; ainda entre os SG, 50,0% 

são naturais de Natal/RN. Com relação ao tipo de vínculo com a UFRN, todos são efetivos e 

professores do 3º grau com funções de chefe de departamento (25,0%), Vice-chefe de 

departamento (25,0%), Diretor de centro (25,0%) e Vice-diretor de centro (25,0%), sendo 2 

anos o tempo médio que exercem a função. Os setores de trabalho registrados foram 

Departamento (50,0%) e Direção (50,0%). 
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Quanto aos SG do centro, observa-se que têm idade maior que 40 anos e uma renda 

mensal relativamente alta, se comparada com os SSG da mesma unidade, além de todos 

possuírem doutorado; houve uma distribuição uniforme entre as unidades de lotação dos 

entrevistados, ficando de fora a coordenação que também é uma subunidade pertencente ao 

centro, tal qual ocorreu com os SSG.  

Já em relação à PROGRAD, verificou-se que a distribuição por gênero foi idêntica à 

dos SSG (62,5% feminino; 37,55% masculino). A idade média desse grupo foi de 42,9 anos 

com desvio-padrão de 7,5 anos, mínima de 31 e máxima de 52 anos. No que concerne à 

escolaridade, especialização, superior completo e doutorado apresentaram percentuais de 

50,0%, 25,0% e 25,0%, respectivamente. Em média, a renda familiar bruta dos gestores é de 

R$ 11.750,00 com desvio padrão de R$ 4.559,14 para um número médio de dependentes, 

aproximadamente, de 4 pessoas. Dentre eles, 50,0% são naturais de Natal/RN. Em sua 

totalidade possuem vínculo efetivo com a UFRN, dos quais 62,5% são assistentes em 

administração e 50,0% possuem função de chefia de setor (com tempo médio de 4 anos de 

designação). Quanto à lotação 50,0% estão em Setor e 25% em Coordenação. 

Nesse sentido, observa-se que a idade mínima dos SSG da pró-reitoria é menor que a 

do CEDUC; quanto à escolaridade, há variedade de níveis (predomina a especialização), bem 

como da renda familiar bruta. Além disso, há predominância do gênero feminino e a maioria 

dos gestores é assistente em administração e, também, houve uma maior distribuição quanto 

às unidades de trabalho dos entrevistados, ou seja, todas as subunidades vinculadas à pro-

reitoria foram representadas na pesquisa. 

4.2.3 Resultados das questões sobre os fatores estruturadores de QVT 

 De acordo com o modelo teórico-conceitual abordado neste estudo, são 6 os fatores 

que originarão vivências de bem e mal-estar nos contextos laborais; assim sendo, caso 

prevaleça a primeira, há predominância de QVT; se ocorrer o contrário, pode-se dizer que o 

trabalhador está sob risco de adoecimento. Ainda assim, faz-se necessário lembrar que essa 

abordagem baseia-se no olhar dos trabalhadores quando estes estiverem na condição de 

servidores sob gestão, conforme termo utilizado neste estudo. 

 Dessa forma, apresenta-se o resultado das entrevistas, inicialmente em categorias após 

terem passado por um reagrupamento analógico e baseadas no referencial teórico deste 

estudo; e, em seguida, trechos de transcrições das falas dos entrevistados no intuito de uma 

melhor ilustração dos resultados . 
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4.2.3.1 Servidores sob gestão 

4.2.3.1.1 SSG do CEDUC 

Quando questionados sobre quais eram as suas tarefas no setor, 43,8% dos SSG que 

trabalham no Centro de Educação disseram que assessoram a direção do centro em suas 

atribuições e 31,3% exercem atividades administrativas relacionadas ao ensino, pesquisa e 

extensão. 

A - Condições de Trabalho 

Ao serem questionados sobre “Qual é sua opinião sobre suas condições físicas de 

trabalho (por exemplo: espaço, móveis e equipamentos, etc.)?” As respostas foram 43,8% 

razoáveis, seguidos de um percentual expressivo de respostas ruins (31,3%) e 25% boas, cujas 

verbalizações serão descritas a seguir. 

“A nossa sala guarda muitas caixas [...], e afetou logo a minha rinite, e pedi pra guardar em 

outro canto [...] e eu acabei tento que me acostumar [...]. 

 “Aqui é muito bom, a começar o prédio novo, os móveis são novos e tudo que a gente 

precisa a gente tem como conseguir [...] móveis, equipamentos e almoxarifado, então não me 

falta nada nunca.” 

 B - Organização do Trabalho 

Ao serem questionados sobre como se sentem em relação à distribuição das tarefas no  

ambiente de trabalho, 75,0% respondeu que não há sobrecarga, seguido de 18,8% que relatou 

que há mais ou menos sobrecarga e,  apenas, 6,3% disse haver sobrecarga.  

 “Eu acredito que agora as tarefas estão divididas de uma maneira mais igualitária.” 

“Acho ótimo, não tenho problema com isso. Trabalho com pessoas esforçadas.” 

  “É uma questão muito complexa, na verdade o gestor, por ser um setor que requer um 

conhecimento técnico, essa divisão não é muito bem feita.” 

 C - Relações Socioprofissionais  
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A maior parte dos entrevistados (87,5%) sinalizou ter uma relação tranqüila com o 

gestor, seguidos de 12,5% que afirmaram ter uma relação mais ou menos tranqüila. Aliando-

se a isso,  81,3% dos entrevistados identificam os relacionamentos interpessoais como fator 

de promoção de bem-estar no trabalho, já 37,5% vêem a acessibilidade e o companheirismo 

(31,3%) como  causas de bem-estar na relação com os seus gestores. 

“Acho que a grande virtude dessa gestão é a capacidade que eles têm de diálogo, que eles 

são bem abertos para que as pessoas cheguem aqui e disponham os seus problemas e eu acho 

que isso é um dos primeiros passos para que você tenha um bom ambiente de trabalho, 

confortável e sem muitos problemas de relações pessoais.” 

“Pode até parecer redundante e desconexo, mas eu acho que as relações pessoais também, 

porque da mesma forma que tem pessoas que dificultam o serviço, a gente tem outras pessoas 

maravilhosas dentro da instituição, e se você chegar com problemas, eles não medem 

esforços pra solucionar, seja no âmbito mais próximo ou no âmbito mais distante.” 

 “[...] e os gestores daqui são muito afetivos, até por serem da área de humanas, para eles o 

importante não é só o fazer, mas é o fazer e o se sentir bem, o olho a olho, o sorrir, o dar um 

abraço, eu até brinco que aqui não é só o fazer, é o fazer com afetividade, porque aqui a 

pessoa chega e conversa um pouquinho para depois executar alguma coisa, mas eu acredito 

que é pela natureza da área deles, são todos de humanas, todas da educação, então eles não  

 “E hoje a minha maior pena de sair daqui não é a função, não é cargo, não é o lugar, são as 

pessoas.”  

Ao serem indagados sobre o que identificam como causador de mal-estar no trabalho, 

expressivos 50%  informaram perceber uma clara distinção entre as classes, seguidos  de 

12,5%  referentes às condições físicas de trabalho e 12,5% repetição das atividades. Já em 

relação ao gestor, 62,5% disse não haver, 25% má postura e 6,3% clara distinção entre as 

classes. 

“O que me causa mais mal-estar é a falta de trato de alguns docentes quando vêm tratar de 

algumas demandas, somos seres humano; até mesmo acontece com a chefia imediata, como 

já aconteceu esporádicas vezes.” 
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 “Com o gestor não tenho mal-estar. Com o trabalho seria estar há três anos desenvolvendo 

uma função que começou a saturar, porque só chega problemas aqui para eu resolver, por 

isso que falo que outro servidor amenizaria essa sensação de mal-estar.” 

 “Com relação ao gestor não tenho muito o que falar não, porque a gente trabalha muito 

bem.”  

“E os meus gestores sempre me ajudam também [...] sempre que eu tenho um problema, eles 

foram muito solícitos, e cumprem esse papel que é deles mesmo. E com o trabalho, eu não 

posso dizer que já fui tratada mal, mas é que muitas vezes eu digo um bom dia e a pessoa não 

responde, mas um professor dá bom dia e a pessoa responde, é uma certa diferença entre os 

professores e os técnicos [...] muitas pessoas reclamam e parece que nós somos empregados 

dos professores, mas não são todos, mas mesmo assim você não se sente tão bem com eles.”  

D - Reconhecimento e crescimento Profissional 

Ao serem indagados sobre se recebem feedbacks do gestor, às vezes foi a resposta 

mais citada com 62,5% e 50,0% disse que os feedback são individuais. Já em relação à 

freqüência dos feedbacks, 50,0% respondeu que são freqüentes, porém 43,8% expôs que não é 

muito freqüente.  

“Feedback não, mas se uma coisa que eu faço não tá boa, ela volta para eu trabalhar mais 

um pouco e corrigir mais alguma coisa. Mas geralmente não há um momento de avaliação do 

que foi feito de forma mais ampla e avaliar de forma mais global o que foi executado.” 

“Eu acho que vale como feedback o próprio discurso do gestor que discursou “agradecemos 

pontualmente a fulano pelo trabalho realizado”, se for isso que a gente pode considerar 

feedback, e esse foi o detalhe, porque feedback pode ser formal ou informal, e eu considero 

os dois, porque é uma forma de reconhecimento.” 

“Não há uma sistemática, mas temos um retorno sim, porque como eu falei a UFRN não tem 

o hábito, não tem a cultura de estar mensurando, avaliando, dando retorno, fazendo gráficos 

ou discutindo resultados, a coisa funciona muito mais a título de projeto de excutar e só, mas 

não é uma sistemática que tudo vai ser falado, vai ser analisado ou dado feedback, essa 

cultura ainda não existe na instituição como um todo.” 
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Ao serem questionados sobre o reconhecimento, 75,0% se sente reconhecido e 

valorizado, 18,8% não se sente e 6,3% disse que às vezes. Então, questionou-se de qual forma 

eles percebem esse reconhecimento,  43,8% respondeu que por meio da confiança no trabalho 

exercido, 18,8% para informaram não existir e receber elogios.  

“Sim, da forma que eu falei, diante dela ter me elogiado na frente de todos e isso ficou 

registrado em ata e tudo.” 

“Sempre existiu uma certa cisão entre a categoria dos técnicos e dos docentes, mas sempre a 

categoria dos técnicos sofre da falta de reconhecimento. E isso pode estar na falta de 

sensibilidade para reconhecer os outros. E isso vamos para outro ponto, até que ponto o 

sujeito é culpado da cultura.” 

“Não me sinto e sinto que incomodo profundamente, porque não aceito as coisas do jeito que 

elas me são entregues. E procuro fazer as coisas da melhor maneira possível e isso 

incomoda.” 

Quando o assunto foi ascensão profissional, dentre os SSG do Centro de Educação, 

87,5% não enxergam condições, ao contrário de 12,5% que enxergam. Quanto à forma dessa 

ascensão, 75% disse não enxergar e 12,5% percebem que por meio da capacitação e porque já 

estão no máximo que poderiam chegar. 

“Aqui no Centro não, porque eu já cheguei no máximo que eu poderia chegar. Mas, dentro 

da Universidade eu ainda posso crescer. 

“Ascenção profissional dentro do centro que nós estamos inseridos agora, eu não vejo, só na 

questão de progressão financeira através dos incentivos à capacitação, que já são aqueles 

oferecidos por lei. Acredito que há essa possibilidade, só que um pouco menor na UFRN, por 

ser uma instituição mais antiga e os cargos estarem preenchidos, mas em instituições mais 

novas como IFRN é mais fácil você ter essa ascenção por mérito mesmo.” 

 “Eu enxergo sim, por exemplo, o gestor apoia a capacitação dos servidores. Ano passado 

terminei uma especialização e eles são bem flexíveis.” 

 

E - Conceito e percepção da QVT 
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 Ao serem indagados sobre o que eles entendiam como QVT, 37,5% informou que era 

estar em um ambiente sem pressões, já 25% era ter boas relações pessoais.  

“ Qualidade de vida no trabalho é o servidor se sentir bem, você acordar e se sentir bem em 

vir trabalhar, e apesar de ter alguns estresses, já que o mundo não é perfeito, pelo menos da 

forma que a gente entende né. E quando você sair do trabalho, você sair satisfeito com o 

trabalho que você fez, com a utilidade que você prestou à instituição. Com relação ao 

psicológico, ao físico e você ter condições na estrutura em geral, dar suporte pra você não 

ter uma doença no trabalho, tanto física como psicológica. Mas acho que é você se sentir 

satisfeito ao vir de manhã pro trabalho e sair satisfeito sabendo que aquilo que você podia 

fazer, você fez e está sendo reconhecido na mesma moeda.” 

“Acho que para mim é me sentir bem, à vontade naquilo que eu faço e com as pessoas que 

estão implicadas nisso. Então eu gosto de uma atividade que puxe um pouco mais de mim, 

que eu me esforce, eu gosto de estar ocupada, então eu acho que passa por essas coisas mais 

pessoais, embora que de forma geral, qualidade seja o bem estar, mas acho que o bem estar 

para cada um tem questões específicas, e para mim acho que é me sentir mais produtiva e ao 

mesmo tempo ter essa abertura, essa boa convivência com quem tá do meu lado, tanto do 

mesmo nível de assistente, como com os gestores.” 

“Então acho que QVT você tentar conciliar a sua vida pessoal com o trabalho, não viver 

aqui, e viver só em função do trabalho, e acho que isso de carga horária também é bastante 

importante nessa questão de qualidade de vida.” 

 “Eu acho que é um trabalho que você goste de fazer,  ter um ambiente em que as relações 

são positivas, ou a maior parte delas, e que se existe relações que não são, que não sejam 

positivas mas que você consiga suporte para conseguir lidar com essas relações que não 

sejam tão positivas, eu acho que precisam ter desafios, você precisa ser motivado a fazer 

algo diferente com certa frequência.” 

Mas, quando questionados sobre se têm QVT, o percentual de 37,5%  foi o mesmo 

para as categorias “tenho boas relações interpessoais” e “tenho equilíbrio entre trabalho e vida 

social.” 

“Sim, eu tenho. Porque eu tenho relações amistosas, geralmente não me estresso.”  
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“Sim, considero que eu tenho qualidade de vida. Gosto das pessoas daqui, principalmente 

quando você escuta comentários de outros setores da UFRN e vejo que temos sorte até com o 

chefe.” 

“Eu tenho QVT, porque eu gosto do que eu faço, e também o ambiente de trabalho daqui é 

bom de trabalhar, tem ambientes que não são assim tão bons de trabalhar não.” 

Além disso, 18,8% dos entrevistados gostaria que os gestores reduzissem a carga 

horária de trabalho para 6 horas e dessem mais feedbacks, assim o gestor estaria contribuindo 

para a promoção da sua QVT.  

“ Acho que no geral podia ver isso de carga horária de 6h ou 7h porque ajudaria não só a 

mim, mas a todo mundo.” 

“A única coisa que eu queria que meu chefe fizesse, e eu sei que ele não vai fazer, que não 

pode fazer, é a questão da carga horária, assim porque é muito ruim você ficar esse tempo 

todo preso, mesmo que fosse 7h corridas, já era melhor porque já poupava 3 horas do meu 

dia e teria uma liberdade maior na nossa vida fora do trabalho.” 

“Reduzir nossos horários de trabalho, mas sabemos que não podemos fazer isso.”  

“Atuar próximo e fazer um trabalho de formiguinha de conscientização para aqueles que são 

atingidos pelo serviço, pela necessidade ou pela falta dele, e que nós nem sempre vamos estar 

com a resposta de prontidão, que nós precisamos de tempo hábil para sanar a, b ou c coisa e 

que nós somos seres humanos passíveis de falha, e que sempre tentar ter um feedback para 

que se você errar, você conseguir tentar corrigir o erro da melhor forma possível, mais fácil 

possível, porque a gente sabe que tem coisas que tem prazos e que não dependem só da 

gente.” 

F -  Práticas de Gestão do Trabalho 

Quando questionados se se sentem partícipes no processo da tomada de decisões no 

ambiente de trabalho, 56,3% respondeu que sim e 31,3% às vezes.   

“Pela natureza do meu cargo, sinto.” 

“Sim, sempre me comunicaram, sempre me convidam das reuniões, eu que como opção 

minha, não gosto de participar, mas sempre fico sabendo o que decidiram.” 
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 “Mais ou menos [...] mas eu não tenho autoridade nenhuma para tomar decisões, tudo tem 

que consultar o gestor, e em alguns aspectos me incomoda, porque assim, eu gosto muito dos 

meus chefes, são ótimos, tudo o que a gente precisa eles estão dispostos a auxiliar, mas todo 

mundo tem defeitos, inclusive eu. Às vezes parece que a gente tem que ficar pisando em ovos 

mas a gente se acostuma, eu já me acostumei.” 

“Não, eu me sinto como uma peça de execução das decisões tomadas.” 

“Chega para mim tudo pronto. Eu até me chateio, porque deveria primeiro ter me 

perguntado e conversado.” 

Quando se perguntou se as práticas/decisões do seu gestor denotavam transparência, a 

maioria respondeu que sim (93,8%).  

“Denotam sim.” 

“Sim, em sua grande maioria das vezes sim. Tem uma coisa que eu acho interessante dessa 

gestão é que ela considera as opiniões que a gente tem, (...) eu vejo de forma muito positiva 

porque a gente tem a mistura de opiniões e divergência de opiniões, embora o voto de 

minerva seja sempre da chefia imediata.” 

“Denotam. Denotam transparência, que são compartilhadas, até mesmo essa entrevista aqui 

que está acontecendo, foi submetida ao conselho, ou seja, a decisão não é tomada se não for 

levada ao conselho, então nesse sentido sim.” 

4.2.3.1.2 SSG da PROGRAD  

Já na PROGRAD, os SSG ao serem questionados sobre quais eram suas tarefas no 

ambiente de trabalho, 37,5% dos entrevitados respondeu que assessoravam as unidades 

acadêmicas em matéria técnica e pedagógica e 29,2% exerciam atividades referentes ao 

registro acadêmico do aluno da graduação.  

A -  Condições de Trabalho  

Em seguida foi feito o seguinte questionamento: Qual é sua opinião sobre suas 

condições físicas de trabalho (por exemplo: espaço, móveis e equipamentos, etc.)? A maior 

parte das respostas foi ruim com 45,8%.  
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“Fica um pouco a desejar, porque trabalhamos com móveis antigos, como cadeiras e mesas 

que não são adaptáveis as pessoas.” 

 “ Nossa pró-reitoria...eu hoje considero essa pró-reitoria sucateada, porque condições de 

trabalho não tem muito não. Tem muita coisa desmoronando, enquanto eu vejo outras 

bonitinhas. E isso leva as pessoas a ficarem mais felizes e contentes com o seu trabalho. Você 

passa o tempo todinho mal sentado, mal acomodado, o computador dá problema, abre um 

chamado para fazer um concerto  e isso é muito desgastante. Mas como você gosta do 

trabalho e quer fazer, você tem que se submeter a essas coisas.” 

“O espaço é pequeno, mas a gente se vira como pode... você vê que os móveis, as cadeiras 

são tudo velhas, já vem de outros setores e eles colocam para cá. A cadeira baixa demais 

para algumas pessoas. Eu também já estou problema de coluna… A gente se vira no dia-a-

dia, mas não sei...depende dos gestores, para mudar, para organizar e melhorar.” 

B - Organização do Trabalho 

Perguntados como se sentem em relação à distribuição das tarefas no seu ambiente de 

trabalho, 45,8% respondeu que não há sobrecarga, seguidos de 37,5% que relataram que há 

mais ou menos sobrecarga.  

“Hoje em dia, todo mundo faz tudo, assim, se surgir alguma coisa é repassado para todo 

mundo de forma igual o que é aquela atividade e todo mundo sabe fazer do inicio ao fim. 

Ainda tem algumas coisas que são centralizadas com o chefe, principalmente documentos que 

são para enviar para outras universidades, mas se ele não tiver todo mundo faz.” 

“Por enquanto está tranquilo, mas tem uma dificuldade muito grande não só no meu 

ambiente de trabalho, mas como na própria universidade, que é a deficiência de servidores. 

Às vezes a pessoa se sobrecarrega no trabalho por falta de outra pessoa para distribuir.” 

 “O local onde eu trabalho tem uma grande demanda e isso parte dos próprios funcionários. 

Sempre tem uma responsabilidade da gente separar as tarefas, uma sempre ajuda a outra em 

relação a dar os pareceres. Mesmo que tenha bastante demanda, há sempre colaboração.” 

“Na verdade eu entendo que pela dinamica aqui da pró-reitoria as vezes sim, pegamos 

atividades que não seria necessariamente nossa. E entendo que é preciso um espírito 

colaborativo e não vejo isso como um problema.” 
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C -  Relações Socioprofissionais  

Maior parte dos entrevistados desse grupo (91,7%) apontou ter uma relação tranqüila 

com o gestor. Quanto ao que os entrevistados identificam como causador de BET, 66,7% 

afirmam ser relacionamentos interpessoais e 29,2% o trabalho em si, ou seja, as atividades 

que são executadas. Sobre o que causa o bem-estar com o gestor, 33,3% responderam que o 

companheirismo, seguidos de 25% de acessibilidade e transparência. 

“Uma acessibilidade muito grande da gestora para saber se comunicar. Uma comunicação 

clara, transparente.” 

 “Quando a gente tem alguma decisão para ser tomado em conjunto e a gente leva essa 

decisão para lá, é aceita na maioria das vezes. Existe um meio de comunicação que é de 

baixo pra cima, que é correspondido. Eles estão abertos para ouvir novas ideias, mas o que 

fica pendente é justamente o retorno. Quando existe alguma mudança, não temos de imediato 

esse retorno.” 

“O trabalho a gente tem que gostar, né? A gente trabalha porque gosta e necessita também.  

Então nós sabemos que de manhã tem que acordar e agradecer, porque é nosso trabalho, 

nosso ganha pão. E quando chegar pegar o setor bem humorado, isso é o mais importante., 

porque se você chegar em um setor e tiver um companheiro mal humorado [...]. Com o meu 

gestor é aquilo que falei, o bom humor, o tratamento.” 

“A relação com o gestor é bastante aberta. Sempre há compreensão em relação ao pessoal e 

profissional.” 

 “O relacionamento com as pessoas, tanto com os gestores, como com os bolsistas. Isso torna 

o ambiente agradável.” 

“Eu acho que é a questão do relacionamento, o espírito colaborativo, que somos um grupo só 

e trabalhamos juntos.” 

 “A sensibilidade, acho que é fundamental, e a transparência, a conversa e o diálogo, isso é 

muito frequente e eu acho que é muito importante para gerar um bom ambiente de trabalho.” 

“E no trabalho, é um ambiente tranqüilo [...] eu gosto assim e de vez em quando tá todo 

mundo rindo, conversando, e como a gente passa mais tempo aqui do que em casa, tem que 

ser um ambiente agradável, se não a gente adoece.” 
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Quanto à questão o que os servidores identificam como causador de mal-estar na sua 

relação com o trabalho,  20,8%  informou que são os relacionamentos interpessoais e o  

mesmo percentual para “não há” causadores de mal-estar no trabalho. Já se há MET na 

relação com o gestor, 45,8% informa que “não há”, seguidos de 25% da falta de organização e 

planejamento das atividades. Em relação aos SSG da PROGRAD as causas que MET no 

trabalho e na relação com o gestor poderão ser melhores compreendidas por meio das 

verbalizações abaixo.  

“Hoje não. Mas o que eu identifico? Hoje não identifico. Como te falei a gestora nos deixa 

muito a vontade. Eu acho o meu ambiente de trabalho muito tranquilo.” 

 “Eu não tenho mal-estar no trabalho...é um trabalho que eu conheço há muitos anos e gosto 

do meu trabalho. Faço ele com gosto e responsabilidade. Com meu gestor faço por onde não 

me complicar, não entrar em confronto, nem no trabalho, nem fora, em lugar nenhum. Pelo 

contrário, procuro fazer amizade, me inteirar com a turma, para a gente ter um trabalho 

unido e querer bem um ao outro. Trabalhar em harmonia, isso é muito importante [...]e tudo 

em paz.” 

 “Não identifico, não enxergo.” 

“Com o gestor nunca tive nenhum trabalho. Nem com o trabalho também.” 

“Acho que falta de comunicação e falta de transparência porque a partir do momento que 

você não tem transparência, falha na comunicação e clareza gera burburinho, conversa de 

corredor e isso tudo prejudica muito o trabalho. Outras questões você até contorna, como o 

temperamento de alguém você aprende a lidar, mas sem comunicação tudo fica mais sério, 

mais grave, e isso é mais no todo da PROGRAD, acho que é um sentimento coletivo na pro-

reitoria. E com o gestor não há nada que eu identifique no momento.” 

 “ E quanto à minha gestora, é porque às vezes eu preciso saber com mais detalhes o que ela 

quer [...] e quando recebo o retorno está muito próximo do prazo, então é mais em relação à 

organização das demandas, me passar as demandas mais direitinho pra eu poder atender 

melhor à expectativa.” 
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D - Reconhecimento e Crescimento Profissoinal 

Averiguados se recebem feedbacks do gestor, 41,7% respondeu que sim e 41,7% às 

vezes; e, além do mais, 62,5% disse que os feedbacks são individuais; em relação à freqüência 

dos feedbacks, 54,2% respondeu que não são muito freqüentes.  

“A forma é mais, assim, no dia-a-dia, alguém fala uma coisa e tal. É uma coisa mais 

informal, difícil até definir assim[… ]eu acho as coisas muito soltas, a gente vai trabalhando 

muito por demanda, você não vê uma política muito bem definida no começo do ano, pra 

você trabalhar em cima daquilo. Surgem demandas ao longo do percurso [...] Então essa 

questão do feedback  é muito mais em termos de se as coisas foram realizadas ou não.” 

 “Às vezes sim, às vezes não. Depende da atividade, mas a nível geral é meio complicado 

também né? então não existe frequência.” 

 “Da forma dele eu recebo. Não é como eu gostaria, mas[…]. Não tem reunião, não tem um 

diálogo mais formal. Nunca existiu, desde que eu cheguei. O setor funciona porque tem que 

funcionar.” 

“Recebo, mas não com frequência. Geralmente quando é uma coisa boa, elas incentivam.” 

“Recebo, mas não com tanta frequência. E isso já é avaliação de todos os gestores que 

passaram, já que essa é mais recente. Dependendo da gestão a gente já teve mais ou menos. 

Nessa nova gestão, eu percebo é que elas se preocupam com isso, é o que eu posso dizer.” 

“Feedback não, mas se uma coisa que eu faço não tá boa, ela volta para eu trabalhar mais 

um pouco e corrigir mais alguma coisa. Mas geralmente não há um momento de avaliação do 

que foi feito de forma mais ampla e avaliar de forma mais global o que foi executado.” 

Dos entrevistados, 66,7% se sente reconhecido, questionou-se de que forma: 37,5% 

respondeu que por meio da confiança no trabalho que executam.  

“Aqui dentro do setor, sim. Porque eu sinto que todo mundo confia muito, porque não tem 

aquilo de achar que a pessoa vai fazer errado. Mas o resto da Prograd, assim... então 

ninguém sabe muito o que o outro setor está fazendo, só quando realmente existe, por 

exemplo, o cadastro que reune todo mundo, aí os setores meio que se comunicam, mas eu não 

acho que a comunicação aqui entre os setores seja muito boa.”  

“Sim, sim. Sinto-me reconhecido porque já tenho três anos na função e recebo alguns 

elogios. Mas o reconhecimento é esse, de saber que estou fazendo uma coisa que está sendo 
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correspondida., até por ser um cargo de confiança, se eu não estivesse atendendo as 

expectativas, poderia ter sido substituído.” 

“Não posso dizer que sou reconhecido, porque é muito difícil um gestor reconhecer o 

trabalho do outro. Mas a gente faz por onde não ser chamado atenção, fazendo o serviço 

direitinho, para não haver intolerância[… ]. Eu sou desse jeito, não gosto de estar sendo 

chamado por ninguém, por chefia.” 

“Eu percebo que os gestores compreendem a importância do meu trabalho, também 

compreendem minha responsabilidade, meu esforço, minha assiduidade. Mas é mais algo que 

percebo, não que seja explícito.” 

Já no quesito ascensão profissional, 75% dos SSG da PROGRAD não enxerga 

condições e formas de ascenção. 

“Não, nenhuma. Não vejo perspectiva nenhuma.” 

 “Aqui não, pelo que eu vejo minha estadia vai ser temporária, porque vou seguir outro 

ramo. Mas para quem quer ficar aqui, eu vejo sim.”  

“Na pro-reitoria eu já cheguei no máximo que eu poderia chegar, mas em termos de funções 

que a universidade dispõe pra gente, eu já cheguei no máximo que uma assistente poderia 

chegar. Não é comum na Universidade que técnicos serem diretores e pró-reitores, até 

porque eu não quero já que é muita dor de cabeça mesmo que tivesses condições, então eu 

acho que já cheguei no topo. Mas ascenção não é só isso, é também você ser valorizado, 

poder se envolver em atividades diferentes, agregar valor ao nosso trabalho e a gente como 

pessoa, e acho que nisso a universidade é muito rica e essa pro-reitoria é muito rica, depende 

muito dos nossos gestores mas depende da gente também. E nós podemos ascender muito 

nesse sentido.” 

E - Conceito e Percepção da QVT 

No tocante à pergunta: “Para você, o que é QVT?”, 33,3% disse que era estar em um 

ambiente sem pressões, além de 20,8% terem dito que era ter boas condições físicas para 

trabalhar.  

“Isso é um termo bastante complexo. Mas olhe, qualidade de vida no trabalho, eu acho que é 

você conseguir realizar o seu trabalho  como se você tivesse curtindo seu lazer. O ser 

humano criou uma relação com o trabalho muito doentia, com muita cobrança, um exagero 

muito grande aos fatos do dia-a-dia do trabalho. eu acho que qualidade de vida no trabalho é 
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você chegar ao final do dia sabendo que conseguiu fazer seu trabalho, sem culpa, sem 

estresse, sem cobrança por parte do gestor ou até da própria parte. E tem gente que se cobra 

mais que o gestor, acha que ficar horas a mais é trabalhar mais. Então é isso, saber que vou 

pra casa sem ter faltado nada, conseguindo fazer minhas atribuições. Eu vou fazer a minha 

parte, vou fazer bem feito, vou voltar pra casa sabendo que eu fiz tudo que podia naquele 

dia.” 

“Eu acho que é um ambiente que você não se sente pressionado, não se sente mal em vir 

trabalhar, você consegue fazer suas coisas sem maiores problemas, que não falte. Agora que 

está tendo esse corte de gastos e tratar as pessoas como colegas de trabalho, sem interferir 

na vida.” 

“Eu entendo que qualidade de vida no trabalho, em primeiro vem o bem-estar psicológico,  a 

sensação de realização profissional, apesar da minha formação não condizer com meu 

trabalho aqui, não me sinto frustrado. Porque para mim não tem preço você não ter 

problema. Porque para mim qualidade de vida é você ter bem-estar, tranquilidade, sucesso, 

paz e fisicamente também você não vai ter problemas, dores, desconfortos, e isso é qualidade 

de vida. Só aquela questão do ar condicionado que reduz bastante a qualidade de vida, eu já 

vinha agoniado trabalhar, porque não tinha conforto.” 

 “Eu acho que é a soma de vários fatores, desde a mobília até a relação com os colegas.” 

“É você ter condição de trabalhar, como um espaço climatizado, os recursos necessários. A 

relação interpessoal com os colegas de trabalho.” 

“Acho que é um ambiente agradável, sem pressões, saudável e que você se sinta bem em 

trabalhar, apesar da quantidade de trabalho.” 

Quando questionados se tinham qualidade de vida, 83,3% respondeu que sim; os 

motivos mais citados foram ter boas relações interpessoais (33,3%) e ter equilíbrio entre 

trabalho e vida pessoal (33,3%).  

“Acho que é ter um bom ambiente de trabalho, com o mínimo conforto, ter pessoas com que 

eu possa me sentir a vontade. E eu acho que aqui eu me sinto a vontade, me sinto bem”. 

“Até certo ponto tenho. Em relação a UFRN, porque é uma instituição que eu conheço, que 

eu estudei aqui quando era jovem, tenho amigos de juventude que eu encontrei aqui nos 



109 

 

corredores, tenho alguns amigos meus que trabalham aqui. E o ambiente de trabalho eu 

tenho qualidade porque não tenho pressão [...] e o serviço publico dá essa flexibilidade entre 

o trabalho e a vida pessoal.” 

“Sim. Aqui é um ambiente que ajuda a pessoa a exercer o trabalho da melhor forma, que 

também oferece oportunidade de ascender profissionalmente, se identificar e que ajuda a 

pessoa a ser socialmente inserida.” 

 “Sim, tenho qualidade de vida no trabalho. Eu consigo chegar em casa tranquila, 

descansada, tem os momentos pontuais que são mais complicados, mas eu me dou bem com 

todo mundo do trabalho, e assim, eu sou feliz com o que eu faço, então eu acho que isso que é 

qualidade de vida no trabalho e eu consigo me ver fazendo isso por mais uns 20 anos. 

“Eu acho que depende, depende do momento e do gestor. Mas no geral, eu acho que sim e 

hoje mais, porque eu já passei por gestores que eu não tinha, que eu adoecia. Mas hoje eu 

estou num setor que mesmo com muita responsabilidade, é um setor que eu consigo trabalhar 

com tranquilidade. Na PROGRAD tem períodos tranquilos, e períodos mais estressantes, 

como janeiro. Mas hoje, como um todo, eu acho que eu tenho sim.” 

Quando questionados o que gostariam que o gestor fizesse para promover a sua QVT, 

20,8%  disse que gostariam de melhores condições físicas para trabalhar, e o percentual de 

16,7% para que os gestores conseguissem mais pessoas para trabalhar nas unidades e, também 

que propiciassem maiores momentos de intereação entre os membros da equipe. 

“Coisas de ergonomia [...] e aqui na UFRN tem, mas acredito que é pouco procurado. Eu 

realmente me conformo com o ambiente e acabo me sentindo satisfeita com o que tenho.” 

“Que ele olhasse para a questão da mobília, bem-estar físico.” 

 “No momento a demanda de trabalho está ótima, mas às vezes fica pesado. E seria 

necessário outra pessoa. Foram levantadas novas demandas para o nosso setor e precisaria 

de outra pessoa.” 

“Que tivesse mais reuniões, mais comunicação entre os setores, pois a comunicação eu vejo 

que é muito falha aqui na pró-reitoria.” 
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“Eu gostaria que ele fizesse mais o papel dele de gestor, que conseguisse mais pessoas pra 

trabalhar aqui e, também, que houvesse uma interação, um diálogo para otimizar o trabalho 

da gente.” 

“Se aproximar mais da gente, procurar saber do nosso cotidiano.” 

“Eu acho que na verdade que faltam momentos mais interativos da equipe toda, como lazer, 

confraternizações. E isso se perdeu aqui, parece que o trabalho sempre atropela esse lado 

mais social do trabalho. Acho que é algo que precisamos resgatar, para trazer um espírito de 

unidade.” 

F -  Práticas de Gestão do Trabalho 

Questionados sobre se sentirem partícipes no processo da tomada de decisões no seu 

ambiente de trabalho, 50,0% respondeu que sim, 29,2% às vezes e consideráveis 20,8% que 

não.  

 “Sim, mas algumas coisas não. Algumas coisas o chefe já chega com algumas decisões 

tomadas, mas na execução sim.” 

“Nem sempre. Seria bom que a gente tivesse essa participação, mas eu não sei né. A aposta 

na pró-reitoria como um todo é que isso venha acontecer, mas eu acredito que está na hora 

de chegar o real.” 

 “Não envolve muito isso lá. Eu não participo muito das coisas de decisão para fora, mas do 

que vou fazer sim.” 

“Não. Eu já tive mais autonomia [...] ficou mais truncado as minhas atividades, então eu 

realmente só faço quando eles ( o gestor) me dão autorização.” 

Na sequência, a pergunta foi se as práticas/decisões do seu gestor denotavam 

transparência, 75,0% respondeu que sim e 16,7% que às vezes. 

“Sim. Porque sempre ficamos por dentro de tudo, às vezes tem reuniões que não 

participamos, mas o chefe repassa tudo e nos reunimos. Todo mundo decide o que cada um 

vai fazer em reunião.” 
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“Às vezes tem coisas que a gente não conta, mas  como ela é a chefe, as vezes a gente leva 

uma sugestão para ela. Fica aquele impasse...mas no final fica tudo bem, tudo normal, a 

gente se organiza direitinho. Faz o necessário mesmo, o que tem que fazer e da certo.” 

“Sim. Com certeza. A gente tem um relacionamento de sentar e conversar, conversamos 

sobre tudo, não só sobre trabalho, com companheirismo.” 

 Uma vez conhecidos os resultados das entrevistas e as falas dos participantes, 

apresenta-se a tabela 10 com a síntese das informações, considerando as frequências das 

respostas (frequência absoluta e relativa).  

Tabela 10: Frequência absoluta e frequência relativa (%) das variáveis qualitativas de QVT 

sob a ótica dos servidores sob gestão por local de trabalho na UFRN, 2016. 

Variável 

Local de trabalho 

Centro acadêmico Pró-reitoria 

Frequência 

absoluta 
% 

Frequência 

absoluta 
% 

S1. Quais são suas tarefas 

aqui no setor? 

 ATIVIDADES REFERENTES 

AO REGISTRO ACADÊMICO 

DO ALUNO DA GRADUAÇÃO 

0 0,0% 1 4,2% 

ASSESSORAMENTO E 

INSTRUÇÃO DE PROCESSOS 

DIDÁTICOS E 

ADMINISTRATIVOS 

2 12,5% 0 0,0% 

ASSESSORAR A DIREÇÃO DO 

CENTRO EM SUAS 

ATRIBUIÇÕES 

7 43,8% 0 0,0% 

ASSESSORAR AS UNIDADES 

ACADÊMICAS EM MATÉRIA 

TÉCNICA E PEDAGÓGICA 

0 0,0% 9 37,5% 

ASSESSORAR O PRÓ-REITOR 

EM SUAS ATRIBUIÇÕES 
0 0,0% 2 8,3% 

ATENDER, TRIAR E PRESTAR 

INFORMAÇÕES AO PÚBLICO 
1 6,3% 0 0,0% 

ATIVIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

RELACIONADAS AO ENSINO, 

PESQUISA E EXTENSÃO 

5 31,3% 0 0,0% 

ATIVIDADES DE 

ASSESSORAMENTO E 

INSTRUÇÃO DE PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS 

0 0,0% 5 20,8% 

ATIVIDADES DE 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

E PROCESSOS 

RELACIONADOS AO ENSINO 

1 6,3% 0 0,0% 

ATIVIDADES REFERENTES 

AO REGISTRO ACADÊMICO 

DO ALUNO DA GRADUAÇÃO 

0 0,0% 7 29,2% 

S2. Como você se sente em HÁ MAIS OU MENOS 3 18,8% 9 37,5% 
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relação à distribuição das 

tarefas no seu ambiente de 

trabalho? 

SOBRECARGA 

HÁ SOBRECARGA 1 6,3% 4 16,7% 

NÃO HÁ SOBREGARGA 12 75,0% 11 45,8% 

S3. As práticas/decisões do 

seu gestor denotam 

transparência? 

ÀS VEZES 1 6,3% 4 16,7% 

NÃO 0 0,0% 2 8,3% 

SIM 15 93,8% 18 75,0% 

S4. Você se sente partícipe 

no processo da tomada de 

decisões no seu ambiente 

de trabalho? 

ÀS VEZES 5 31,3% 7 29,2% 

NÃO 2 12,5% 5 20,8% 

SIM 9 56,3% 12 50,0% 

S5. Você recebe feedbacks 

do seu gestor? 

     
ÀS VEZES 10 62,5% 10 41,7% 

NÃO 1 6,3% 4 16,7% 

SIM 5 31,3% 10 41,7% 

S5.1.  De que forma? 

COLETIVOS 2 12,5% 5 20,8% 

IND/COLETIVOS 5 31,3% 1 4,2% 

INDIVIDUAIS 8 50,0% 15 62,5% 

NÃO HÁ FEEDBACK 1 6,3% 3 12,5% 

S5.2. Com qual 

frequência? 

FREQUENTEMENTE 8 50,0% 8 33,3% 

NÃO É MUITO FREQUENTE 7 43,8% 13 54,2% 

NÃO HÁ 1 6,2% 3 12,5% 

S6. Como é a sua relação 

com o gestor? 

MAIS OU MENOS 

TRANQUILA 
2 12,5% 2 8,3% 

TRANQUILA 14 87,5% 22 91,7% 

S7. Você se sente 

reconhecido? 

ÀS VEZES 1 6,3% 3 12,5% 

NÃO 3 18,8% 5 20,8% 

SIM 12 75,0% 16 66,7% 

S7.1. De que forma? 

 CONFIANÇA NO MEU 

TRABALHO 
7 43,8% 10 41,7% 

ASCENDI 

PROFISSIONALMENTE 
0 0,0% 3 12,5% 

NÃO EXISTE 3 18,8% 5 20,8% 

RECEBO ELOGIOS 3 18,8% 0 0,0% 

TENHO AUTONOMIA 1 6,3% 4 16,7% 

TENHOS BOAS RELAÇÕES 

INTERPESSOAIS 
2 12,5% 2 8,3% 

S8. Você enxerga 

condições de ascensão 

profissional? 

ÀS VEZES 0 0,0% 4 16,7% 

NÃO 14 87,5% 18 75,0% 

SIM 2 12,5% 2 8,3% 

S8.1 De que forma? 

A ASCENÇÃO TEM UM VIÉS 

POLÍTICO 
0 0,0% 1 4,2% 

ESTOU NO TOPO DAS 

FUNÇÕES 
2 12,5% 4 16,7% 

NÃO ENXERGO 12 75,0% 14 58,3% 

POR MEIO DA CAPACITAÇÃO 2 12,5% 4 16,7% 

TENHO ESPAÇO PARA 

CRESCER 
0 0,0% 1 4,2% 

S9. Qual é sua opinião 

sobre suas condições 

físicas de trabalho? (por 

exemplo: espaço, móveis e 

equipamentos, etc.) 

BOAS 4 25,0% 7 29,2% 

REGULAR 7 43,8% 6 25,0% 

RUINS 5 31,3% 11 45,8% 

S10. O que você identifica 

como causador de mal-

estar na sua relação com o 

A SOBRECARGA DAS 

ATIVIDADES 
0 0,0% 3 12,5% 

ATUALIZAÇÕES NAS 0 0,0% 1 4,2% 
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trabalho? RESOLUÇÕES 

AUSÊNCIA DE 

COMUNICAÇÃO ENTRE AS 

UNIDADES 

1 6,3% 1 4,2% 

CLARA DISTINÇÃO ENTRE 

AS CLASSES 
8 50,0% 0 0,0% 

CONDIÇÕES FÍSICAS DE 

TRABALHO 
2 12,5% 0 0,0% 

FALTA DE FEEDBACK DO 

GESTOR 
0 0,0% 1 4,2% 

FALTA DE ORGANIZAÇÃO E 

PLANEJAMENTO DAS 

ATIVIDADES 

0 0,0% 1 4,2% 

INDEFINIÇÃO DAS MINHAS 

ATIVIDADES 
0 0,0% 3 12,5% 

INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS 0 0,0% 1 4,2% 

JORNADA DE TRABALHO 

DESGASTANTE 
1 6,3% 1 4,2% 

NÃO HÁ 1 6,3% 5 20,8% 

NÃO TENHO IMPORTÂNCIA 1 6,3% 0 0,0% 

O RELACIONAMENTO COM O 

GESTOR 
0 0,0% 2 8,3% 

RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 
0 0,0% 5 20,8% 

REPETIÇÃO DAS 

ATIVIDADES 
2 12,5% 0 0,0% 

S10.1.  e com o gestor? 

CLARA DISTINÇÃO ENTRE 

AS CLASSES 
1 6,3% 0 0,0% 

FALTA DE COMUNICAÇÃO 0 0,0% 1 4,2% 

FALTA DE FEEDBACK 0 0,0% 3 12,5% 

FALTA DE ORGANIZAÇÃO E 

PLANEJAMENTO DAS 

ATIVIDADES 

1 6,3% 6 25,0% 

INÉRCIA 0 0,0% 1 4,2% 

MÁ POSTURA 4 25,0% 2 8,3% 

NÃO HÁ 10 62,5% 11 45,8% 

S11. O que você identifica 

como causador de bem-

estar no trabalho 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO 1 6,3% 0 0,0% 

AUTONOMIA 0 0,0% 1 4,2% 

O TRABALHO EM SI 2 12,5% 7 29,2% 

RELACIONAMENTOS 

INTERPESSOAIS 
13 81,3% 16 66,7% 

S11.1.  e com o gestor? 

ACESSIBILIDADE 6 37,5% 5 20,8% 

ACESSIBILIDADE E 

TRANSPARÊNCIA 
1 6,3% 6 25,0% 

BOM-HUMOR 0 0,0% 2 8,3% 

COMPANHEIRISMO 5 31,3% 8 33,3% 

NÃO HÁ 0 0,0% 1 4,2% 

RESPEITO 2 12,5% 0 0,0% 

VALORIZAÇÃO DO MEU 

TRABALHO 
2 12,5% 2 8,3% 

S12. Para você, o que é 

qualidade de vida no 

trabalho? 

CONCILIAR TRABALHO E 

VIDA PESSOAL 
2 12,5% 0 0,0% 

ESTAR EM UM AMBIENTE 

EM QUE POSSA CRESCER 
0 0,0% 1 4,2% 

ESTAR EM UM AMBIENTE 

SEM PRESSÕES 
6 37,5% 8 33,3% 
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NÃO SE SENTIR 

SOBRECARREGADO 
1 6,3% 4 16,7% 

SER RECONHECIDO E 

VALORIZADO 
1 6,3% 2 8,3% 

TER BOAS CONDIÇÕES 

FÍSICAS PARA TRABALHAR 
1 6,3% 5 20,8% 

TER BOAS RELAÇÕES 

INTERPESSOAIS 
4 25,0% 4 16,7% 

TER UMA BOA RECOMPENSA 

FINANCEIRA 
1 6,3% 0 0,0% 

S13. O que você gostaria 

que seu gestor fizesse para 

promover a sua qualidade 

de vida no trabalho? 

HOJE NÃO QUERO MAIS 

NADA 
2 12,5% 1 4,2% 

QUE CONSEGUISSE MAIS 

PESSOAS PRA TRABALHAR 

AQUI 

0 0,0% 4 16,7% 

QUE CONSIDERASSE AS 

MINHAS OPINIÕES 
1 6,3% 2 8,3% 

QUE DESSE MAIS 

FEEDBACKS 
3 18,8% 2 8,3% 

QUE ME DESSE MELHORES 

CONDIÇÕES FÍSICAS PARA 

TRABALHAR 

1 6,3% 5 20,8% 

QUE ME ESTIMULASSE A 

FAZER ATIVIDADES FÍSICAS 
1 6,3% 0 0,0% 

QUE ORGANIZASSE E 

PLANEJASSE AS 

ATIVIDADES 

2 12,5% 2 8,3% 

QUE PROPICIASSE MAIORES 

MOMENTOS DE INTERAÇÃO 

ENTRE AS EQUIPES 

0 0,0% 4 16,7% 

QUE REDUZISSE A C/H PARA  

6 HORAS 
3 18,8% 0 0,0% 

QUE TIVESSE MAIOR 

ABERTURA E 

FLEXIBILIDADE 

0 0,0% 2 8,3% 

QUE TOMASSE 

CONHECIMENTO E 

PROPRIEDADE DA SUA 

FUNÇÃO COMO GESTOR 

1 6,3% 0 0,0% 

QUE VALORIZASSE O MEU 

TRABALHO 
2 12,5% 2 8,3% 

S14. Você diria que tem 

qualidade de vida no 

trabalho? 

MAIS OU MENOS 1 6,3% 2 8,3% 

NÃO 0 0,0% 2 8,3% 

SIM 15 93,8% 20 83,3% 

S14.1 Por quê? 

GOSTO DO MEU TRABALHO 1 6,3% 1 4,2% 

O GESTOR É MUITO 

COMPANHEIRO 
0 0,0% 3 12,5% 

O GESTOR NÃO CONTRIBUI 

MUITO PRA ISSO 
0 0,0% 3 12,5% 

TENHO BOAS CONDIÇÕES 

FÍSICAS DE TRABALHO 
2 12,5% 0 0,0% 

TENHO BOAS RELAÇÕES 

INTERPESSOAIS 
6 37,5% 8 33,3% 

TENHO BOAS RELAÇÕES 

INTERPESSOAIS, MAS ESTOU 

SOBRECARREGADO 

1 6,3% 1 4,2% 

TENHO EQUILÍBRIO ENTRE 

TRABALHO E VIDA PESSOAL 
6 37,5% 8 33,3% 
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Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

4.2.3.2 Servidores Gestores 

4.2.3.2.1 SG do CEDUC 

Quando questionados sobre quais eram suas tarefas como gestor, 100% das respostas 

se encaixaram na categoria atividades de ensino, pesquisa e extensão, distribuição de 

atividades e procedimentos relativos às atividades didáticas e administrativas.  

A - Condições de Trabalho  

Perguntados como avaliam as condições de trabalho na unidade sob sua gestão, 50,0% 

respondeu que são boas e 50,0% regulares.  

“Eu não posso reclamar, eu acho que o nosso centro é o mais novo na universidade, e ele é 

bem organizado, então eu acho que a gente tem as condições mínimas para realizar o nosso 

trabalho.” 

“Do ponto de vista do espaço, nós temos um equipamento relativamente novo, só tem em 

torno de 5 anos, assegura as condições arquitetônicas adequadas, no entanto a manutenção 

desse ambiente é que está nos causando estresse, por conta da incapacidade das empresas 

prestadoras de serviço de atender as demandas que são muitas, como é o caso do ar-

condicionado e do elevador, então isso cria transtornos absurdos [...]” 

“Eu acho um espaço bom, só acho complicado quando da um defeito nos ar condicionados, 

até por ser uma empresa terceirizada, e demora muito para concertar. Esses tempos 

tínhamos tido muitos problemas de internet, mas agora tem melhorado.” 

B - Organização do Trabalho 

A pergunta realizada na seqüência foi se as tarefas são distribuídas de maneira a não 

sobrecarregar um dos membros da sua equipe, a maioria respondeu que sim (75,0%). 

“Sim, porque a gestão universitária acontece no campo e no ensino, pesquisa e extensão 

ocorre em processos colegiados então a gente tem as reuniões do conseq que é a instância 

decisória máxima do centro, que é um colegiado representante do conjunto de gestores e a 

gente também instituiu um fórum de gestores que para além da pauta do consec, a gente tem 
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outras pautas de pensar as ações coletivas e articuladas, e também do ponto de vista 

administrativo que a gente sempre consulta os servidores para resguardar as suas 

atribuições, repartindo consensualmente as demandas e principalmente as demandas 

emergênciais que eventualmente possa ser provocadas ou ser suscitadas e implicar o 

envolvimento dos nossos servidores, a gente sempre tem essa preocupação para não 

atrapalhar com as atribuições e não sobrecarregá-lo.” 

“Sim, tem coisas que competem exclusivamente a chefia que eu divido com a vice-chefia e é a 

chefia que tem que fazer, e trabalhos que competem especialmente a secretaria, então aquilo 

que é competência da secretaria eles fazem sem problema, e o que compete a gente a gente 

faz, então as próprias funções em si já determinam o que cada um faz.” 

C - Relações Socioprofissionais  

Expressivos 100,0% caracterizaram a relação com os membros da equipe como 

tranqüila. Já em relação ao que consideram como causador de mal-estar no trabalho 50% 

respondeu que é a burocratização dos processos, seguidos do mesmo índice de 25% para 

condições físicas de trabalho e falta de comunicação entre alguns setores. 

“A gente está tendo certo mal estar nessas condições de trabalho que eu te falei, do problema 

dos ar-condicionados, que a gestão precisa estar sempre atualizando as informações para 

tentar esclarecer e sensibilizar o colega que os carecimentos conjunturais que estão 

acontecendo como a quebra dos ar-condicionados, não está na orbita da gente para decidir e 

resolver logo o problema, tem que esperar, eles estão quebrados há duas semanas já, e a 

minha capacidade de resolução é muito limitada, do fluxo e das demandas da universidade 

para as empresas responsáveis pela manuntenção. E nós também teríamos em um grau bem 

menor, as idiosincrasias ou ostenções intersubjetivas, que é um grau muito baixo de 

incompatibilidade pessoais, muito baixo, são poucas essas situações. Hoje o que nos tensiona 

além da conjuntura histórica, porque é muito frustrante esse cenário que a gente se 

encontra.” 

“A falta de diálogo, de contato, a ideia de que a secretaria tem algum problema a ser 

resolvido e a chefia não sabe, então esse diálogo constante entre chefia e equipe é 

fundamental para que o trabalho aconteça, sem esse diálogo não tem como avançar, 
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entendendo que os problemas são resolvidos nesse movimento de vai e vem entre a chefia e a 

equipe.” 

“A demora na solução de algumas coisas. A burocracia extremamente estressante que 

termina cansando as pessoas. E às vezes noto que as pessoas não encaminham os trabalhos 

por não conseguir gerir essas burocracias.” 

Quando questionados sobre o que identificavam como causador de bem-estar no 

trabalho, expressivos 75% alegou ser o companheirismo no ambiente laboral e em relação ao 

que provoca esse mesmo sentimento, só que vindo da equipe sob gestão, 100%  informou que 

é trabalhar em equipe. 

“Tem uma coisa que a gente sempre faz aqui que é a própria alegria, a gente trabalha com a 

ideia de que as pessoas precisam estar alegre no ambiente de trabalho, então tem que ter um 

pouco de felicidade, não é o caso de você suspender todos os problemas e chegar com as 

coisas zeradas mas o que a gente faz nesse trabalho aqui que as pessoas se sentem bem, o 

que a gente faz aqui, que pelo menos eu tento fazer é quebrar isso de hierarquia entre chefe e 

equipe e isso se dá na relação que a gente tem com eles, na forma como a gente trata as 

pessoas, nisso da transparência que a gente passa pra eles na hora que a gente tá tomando 

uma atitude essa decisão é justificada porque foi feito assim, então ao meu ver isso torna o 

trabalho mais leve em si e tentativa até de que as pessoas se sintam bem naquele lugar ali, 

inclusive sem a pressão, sem o mando, a gente não trabalha aqui com essa ideia de mandar, 

pressionar e acho que isso ajuda.” 

“Eu acho que quando estamos em um clima de realização produtiva do próprio 

reconhecimento do trabalho que foi feito e do alcance dos objetivos dos trabalhos que 

propomos. Fazer bem o trabalho da muita satisfação para a gente.” 

“Eu acho que a gente tenta ter uma convivência harmoniosa, sorrir, se abraçar. Tentamos ter 

essa relação saudável, até porque ameniza a carga de trabalho.” 

“A união que nós temos. Temos alguns problemas, mas temos uma boa união. Gosto de todos 

e percebo que todos são assim também. A relação de trabalho é uma relação muito intima, eu 

passo mais tempo com ele do que com minha família. E no trabalho é o prazer que eu sinto 

em fazer isso. É gostoso você ver a coisa evoluindo, uma coisa que você criou está 

acontecendo.” 
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“Acho que a cultura de trabalhar em equipe, embora tenha algumas quebras no percusso.” 

D - Reconhecimento e Crescimento Profissional 

Indagados se dão feedbacks individuais e/ou coletivos aos membros de sua equipe, 

100% disseram que sim. Já em relação à freqüência dos feedbacks, a resposta de que são 

freqüentes foi unânime (100%).  

“Como a gente procura trabalhar com a ideia de autonomia é como se essa autonomia desse 

a esses sujeitos uma certa capacidade e habilidade de fazer as coisas não sozinhos, mas de 

forma mais independente, mais autonoma, então esse feedback acontece sim mas está na 

própria rotina, não exige o tempo todo um retorno meu ou deles, sempre que precisa sim a 

gente tá, mas não é uma coisa muito comum esse feedback porque a gente trabalha muito 

com a ideia da autonomia, mas mesmo com essa autonomia a secretaria sempre procura a 

gente para saber como que tá o trabalho, o que tá faltando, o que precisa, então sempre há 

esse momento chefia-secretaria.” 

“Assim, obviamente que quando tem algum problema temos que pedir a pessoa que não faça 

da mesma forma. Mas na verdade, dificilmente eu chego e elogio, mas tentamos sempre ter 

um relacionamento muito bom, inclusive aqui na diretoria todos os dias nos abraçamos de 

manhã. Tento sempre não deixar a carga nas costas dos meus funcionários.” 

Os gestores do centro se dividiram quando o assunto foi saber o que é necessário para 

um servidor, sob a gestão deles, ser reconhecido, 50,0% falaram que era necessário ter 

responsabilidade e comprometimento e 50,0% citaram proatividade.  

“Acho que a chefia tem meio que a obrigação de demonstrar pra esse servidor faz e sabe 

fazer, fazendo bem feito e com responsabilidade e compromentimento, além da proatividade, 

claro.” 

“Eu acho que tem que ter valorização, que aquilo que ele realizou seja valorizado, por mais 

que a ação dele seja de base. Eu não fico pegando no pé, se chegou antes do horário ou 

depois, mas para mim o critério mais importante não é esse. Pessoas proativas dou muito 

valor, a própria responsabilidade e o valor do trabalho que a pessoa dá.” 
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“É a vontade que ele tem de trabalhar, o esforço e a proatividade. Muitas vezes precisamos 

de pessoas que estejam dispostas a trabalhar em tarefas que nem eram de sua obrigação, mas 

querer ajudar na hora que é solicitado.” 

E sobre haver possibilidades de ascender profissionalmente no ambiente de trabalho 

sob a gestão deles, 50,0% respondeu que sim. 

“Sim, essa é uma política institucional, no campo dos técnicos administrativos a gente 

sempre se orienta pelas próprias prescrições da política de valorização desse profissional 

que são colocadas pela PROGESP então os estímulos para a capacitação, os estímulos para 

uma pós-graduação, muitos aqui fazem mestrado e doutorado, então a gente sempre tem esse 

cuidado de acompanhar e sugerir que não esqueçam desse percusso vertical de qualificação. 

E no campo acadêmico, nós mediamos os planos trienais de departamento nos quais eles 

registram as expectativas de formação dos professores, a gente tem um número muito baixo 

de professores que precisam de mestrado, então a gente indica, eles se planejam para 

mestrado, doutorado e pós-doutorado nesses 3 anos, então há uma política institucional que 

não se resume a um desejo pessoal dos gestores, agente só tá cumprindo uma política 

universitária e faz isso de bom grado porque entende que isso é extremamente importante e 

implica a qualificação dos servidores.” 

“Pensando que o departamento é composto por professores, secretaria e gestão, então essa 

promoção não depende especialmente do departamento então o departamento já é uma 

estrutura organizadinha e fechadinha então ele não promove os sujeitos institucionalmente a 

não ser assim, ok você participa de comissões, hoje você é professor então você não está na 

gestão, mas você pode vir a fazer parte da gestão quando participa de comissões ligadas a 

gestão, não sei se isso pode ser entendido como promoção mas a própria instituição que 

organiza essa promoção perante o sujeito para ir mais além, porque o departamento tem 

limitações para isso e não é uma coisa da chefia ou da pessoa em si, mas da instituição da 

estrutura que está fechadinha.” 

“Eu acredito que sim. Já tivemos mudanças aqui e não pensamos em chamar alguém de fora 

e sim chamar alguém daqui de dentro. E sempre reforçamos a importância do crescimento 

dos servidores, como por exemplo, dando apoio com licenças para mestrado ou doutorado. E 

aqui temos a sorte de ter uma equipe jovem que busca estudar e se qualificar. É uma equipe 

muito competente”. 
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E -  Conceito e Percepção da QVT 

Ao serem questionados sobre o que entendiam ser QVT, 50% respondeu que é ter o 

seu trabalho valorizado.  

“As condições materiais mínimas, quando as regras são claras a gente sabe qual é o nosso 

papel e o que a gente tem que fazer.” 

“É ter um ambiente que assegura a ele a realização do seu trabalho, sem criar nenhum fator 

de estresse ou reduzir ao máximo esse fator de estresse e descontentamento, que haja uma 

ambiencia de relações intersubjetivas saudáveis com o mínimo possível de tensões, que 

valorizem as potencialidades desses profissionais, que fique atento as relações entre as 

condições de trabalho e a saúde do servidor.” 

“Você trabalhar em um local que te dê prazer, que te faça bem, obvio que tem os estresses do 

trabalho, e tem setores e períodos que são mais estressantes, mas se você perceber que você 

está ali, independente do setor, e você está dando o seu melhor, você se sente bem com 

relação a isso, tem bem estar, claro que tem a questão do mobiliário, mas você ser 

compreendido como pessoa e ser respeitado por fazer um bom trabalho, vai se sentir bem 

fazendo o que gosta. 

“Essa preocupação de manter esse bem-estar que é mental e tem a ver com uma certa alegria 

que a gente tenta construir no ambiente de trabalho, e essa alegria você pode construir a 

medida que você não dita e impõe, na medida que você mostra a necessidade de fazer aquilo 

e torna as pessoas competentes e responsáveis para fazer aquilo.” 

Com relação ao quesito: “Você diria que tem qualidade de vida no trabalho?” 100,0% 

respondeu que sim. Os motivos mais citados foram que estão em um ambiente harmônico 

(75,0%) e que têm boas relações interpessoais (25,0%). 

“Eu diria que tenho porque quando eu converso com as pessoas, mesmo na coisa do trabalho 

quando eu demando coisas e peço aquilo de volta, eu penso que as pessoas estão num estado 

de espírito que é tranquilo e tá ok, que você não tem ali por trás nenhum problema sério de 

relacionamento, então eu respondo que sim porque eu não vejo agressão entre as pessoas, eu 

não vejo a falta de um sorriso e de um bom bate-papo, acho que isso demonstra sim a ideia 

de uma boa qualidade de vida, agora claro que possivelmente não é só isso, mas olhando de 

modo imediato eu vejo que é uma certa qualidade de vida sim.” 
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“Eu acho que estamos caminhando para tal. Não asseguramos ainda. Precisamos avançar 

em algumas coisas, tanto das condições estruturais, tanto o trabalho, para que ele se torne 

menos sobrecarregado. E não podemos pensar nisso sem pensar na instituição como um 

todo.” 

“Acho que sou uma privilegiada, porque faço o que gosto, sou valorizada pelas pessoas que 

me rodeiam. E adoto sempre a prática de escutar, de ouvir as pessoas, isso faz diferença e 

deixam as coisas mais esclarecidas.” 

Signficativos 50% gostariam que a equipe se apropriasse das suas atividades, tivesse 

mais autonomia; fazendo isso, estariam promovendo a QVT desses gestores.  

“Tem coisas no trabalho, nesse da academia que são um pouco estranhas, que a gente 

engessa muito as coisas, então o expediente começa aqui e termina aqui, os serviços tem que 

ser isso e isso, então é como se as pessoas não criassem, acho que tira muito essa capacidade 

de criar, pensar, então são trabalhos muito pontuais, são coisas meio técnicas e que ao meu 

ver desaparece essa capacidade do sujeito de criar, repensar, reorganizar que a universidade 

tira de certa forma nos técnicos tira um pouco essa liberdade, especialmente pensando essa 

realidade [...], então se a gente tivesse uma coisa que levassem as pessoas a pensar e não só 

executar, eu penso que você poderia ter pessoas muito mais felizes.” 

“Eu vejo assim, quanto mais eles assumirem as coisas que são da profissão deles, do 

trabalho e eu não precise está relembrando o que eles precisam fazer e isso facilita muito a 

minha vida, porque não preciso está lembrando que tem que fazer isso e aquilo. Que eles 

encaminhem o que for de responsabilidade deles. Assumir o que tem que fazer.” 

F - Práticas de Gestão do Trabalho 

Questionados sobre convites à equipe para participar das decisões referentes à sua 

unidade de trabalho, todos os entrevistados responderam que sim.  

“Do ponto de vista administrativo, eles são convidados a opinar, dão sugestão de 

encaminhamento daquilo que é possível fazer essa consulta. Quando é da parte acadêmica 

não, a gente sempre faz a consulta aos outros gestores, que são os coordenadores de curso, 

os chefes de departamento, coordenador de programa e é por isso que existe esse fórum de 

gestores, justamente para consensuar essas decisões.” 
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“Sim, na reunião de gestão a gente faz isso. Mas logo quando a gente chegou aqui, nós 

reunimos todos os servidores e decidimos fazer reuniões por setor, então nós reunimos todos 

os setores.”  

“Nós estamos sempre e preservamos o espaço do conselho de centro. Ele é definido como um 

espaço de decisão maior no centro, onde toda a equipe pode participar via conselho. Não só 

a equipe de servidores, mais de gestores, inclusive instituímos um fórum de gestores.” 

4.2.3.2.2  SG da PROGRAD 

O primeiro quesito tratou das tarefas como gestor, 100% das respostas foram 

categorizadas em planejamento, supervisão, coordenação e controle das atividades de ensino 

de graduação da UFRN.  

A - Condições de Trabalho  

Sobre como avaliam as condições de trabalho na unidade sob sua gestão, 62,5% 

responderam que são regulares e 25,0% boas. 

“ Na unidade, são satisfatórias. Em relação a mobiliário, computadores, recursos humanos 

são bem satisfatórios. O que fica pendente pra gente é quando tem um evento externo, como 

por exemplo, o cadastramento do SISU, onde a gente faz um evento para 7 mil pessoas e nem 

sempre tem o auxílio devido e a gente não consegue montar uma estrutura adequada para 

esse fim.” 

“Avalio razoável, devido há alguns equipamentos que quando quebram, demora para chegar 

outros. Mas o restante considero bom.” 

“Não são muito boas não. A começar pelas cadeiras, mesas, computadores, acho que está 

muito aquém para uma universidade. Eu até solicitei a equipe de segurança do trabalho, 

para que fizessem um levantamento, até hoje nem falaram nada, não deram nenhuma 

satisfação. Eu até arranjei uma cadeira, porque já estava com as costas doendo, com as 

cadeiras normais.”  
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B -  Organização do Trabalho 

Em seguida foi perguntado se as tarefas são distribuídas de maneira a não 

sobrecarregar um dos membros da sua equipe, a maioria respondeu que sim (62,5%), seguida 

da resposta mais ou menos com 25,0%.  

“Isso, no setor todas as tarefas são distribuídas pelos três. E não existe divisão de trabalho 

por tarefa, todo mundo faz tudo, todo mundo no setor é bem preparado para atender 

qualquer pessoa.” 

“Geralmente eu divido, quando tem um que tem mais afinidade por tal serviço. Somos três do 

mesmo cargo, aí eu divido por nós três e eu acho que é distribuído igualmente.” 

“Sim, sempre a gente distribui igualmente. E deixo eles à vontade para fazerem da melhor 

forma.” 

 “Essa é uma preocupação nossa muito grande, de fazer uma boa distribuição e ninguém 

ficar sobrecarregado, e acho que a gente tem conseguido fazer isso.” 

C -  Relações Socioprofissionais  

Ao caracterizar a relação com os membros da equipe, a categoria tranqüila recebeu 

75,0% e mais ou menos tranqüila 25,0% das respostas. Em relação a esses mesmos membros, 

50 % dos gestores afirmou que não há nenhum motivo para causa de mal-estar, já em relação 

ao que causa mal-estar na relação com o trabalho 37,5% disse que a falta de comunicação 

entre alguns setores e 25% cobrar pontualidade. 

“No trabalho, não do meu setor, mas da pró-reitoria em geral, vejo a falta de 

comprometimento de alguns servidores e principalmente a falta de comunicação e postura de 

alguns líderes da pró-reitoria. Mas fora isso nada que incomode tanto.” 

“Quando eu solicito uma atividade e não é cumprida, mas isso nunca acontece. Em relação 

ao meu trabalho, o que causa mal-estar é ter que cobrar pontualidade, falar com pessoas que 

faltam e não avisam nada.” 

“No momento não vejo mal-estar no relacionamento. Já no trabalho, é algo mais relacionado 

a comunicação entre alguns setores, por exemplo, quando alguma coisa muda e não ficamos 

sabendo o porque daquilo ter mudado.” 



124 

 

Além disso, 37,5%  alegam que trabalhar em equipe e 25% os relacionamentos 

interpessoais são causadores de bem-estar no trabalho; expressivos 62,5% diz que trabalhar 

em equipe é o que mais provoca o bem-estar na relação com os membros sob sua gestão. 

“Justamente isso, de ter uma boa relação interpessoal com a equipe, sem chateações, sem 

magoas, um relacionamento indevido com alguém, e isso me deixa tranquilo em vir trabalhar 

aqui. A UFRN dá uma estrutura boa pra gente trabalhar, com salas bem equipadas... e em 

relação à equipe, desde o começo a gente teve uma relação muito boa.  Tem um servidor que 

entrou há pouco tempo e a gente já conhecia o trabalho dele. A gente teve a indicação dele lá 

para o setor, que é um setor que exige muito do servidor. Então assim, as pessoas que 

trabalham no meu setor hoje, tanto os servidores, quanto os estagiários, temos uma relação 

muito boa. Isso é um fator motivante, para voce vir acordar e trabalhar.”  

“É que a gente trabalha em conjunto. Não é porque sou chefe de setor que tomo as decisões 

só.” 

“Afinidade entre a gente, temos as mesmas ideias.”  

“O fato de a gente poder discutir tudo e tomar todas as decisões em conjunto e poder falar 

tudo um para o outro. Não tem qualquer tipo de problema em apontar um erro, solicitar 

alguma coisa.” 

“Acho que a cultura de trabalhar em equipe.” 

D -  Reconhecimento e Crescimento Profissional 

Indagados se dão feedbacks individuais e/ou coletivos aos membros de sua equipe, 

62,5% disse que sim e 37,5% dá feedbacks às vezes. Já em relação à freqüência dos 

feedbacks, consideráveis 37,5% disseram raramente, 37,5% que dão de acordo com a 

necessidade e apenas 25,5% freqüentemente.  

“Tem momentos que eu falo em conjunto e tem momentos que eu gosto de falar 

individualmente, quando quero falar algo que acho que pode constranger a pessoa, como 

uma cobrança.” 

“Eu sempre dou feedback, porque eu cobro muito às vezes. Não no sentido excessivo, mas 

tento ao máximo ver como as coisas acontecem e falo com eles que as coisas tem que ser 

diferentes. Agora, a frequência vai depender da demanda.” 
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“Dou sim e depende das demandas. Não tem de forma regular.” 

 “Sempre que necessário, faço tanto individual, quanto coletivo. Agora geralmente os 

feedbacks são coletivos.” 

Quando o assunto foi saber o que é necessário para um servidor, sob a gestão deles, ser 

reconhecido, 62,5% dos gestores da pró-reitoria falaram que era necessário ter 

responsabilidade e comprometimento e 37,5% citaram proatividade.  

“Responsabilidade, compromisso com o que está fazendo, principalmente a vontade de 

aprender o que fazer, as vezes o que dificulta não é nem o não saber fazer, é o não querer  

“Ele tem que ser proativo, tomar iniciativa, buscar informações corretas e nunca dar uma 

informação sem ter certeza.” 

“Ter iniciativa, assiduidades, comprometimento, saber trabalhar em equipe, estar disposto a 

ouvir e dar opinião.” 

“Acho que o comprometimento, o envolvimento com o trabalho, felizmente eu acho que a 

gente tem uma equipe bem comprometida.” 

E sobre haver possibilidades de ascender profissionalmente no ambiente de trabalho 

sob a gestão deles, 62,5% responderam que sim, porém 37,5% disseram que não. 

“Eu acho que é possível, agora eu não vejo claramente, algo que não esteja fora no plano de 

carreira porque a universidade tem um plano de carreira bem delimitado, então acho que 

todo mundo tem possibilidade de crescer sim.” 

“Pode. Agora, é porque aqui na universidade as coisas são muito burocráticas e confusas.”  

“Dificilmente, até pelo organograma da instituição; pois existe o assistente em 

administração, o chefe de setor e após a chefia só a direção e pró-reitoria. Não existe muito 

para onde crescer, salvo para chefe de setor. Aqui dificilmente ocorrem mudanças de 

chefia.” 

 “Não. O crescimento profissional é complicado porque não existem outras formas de você 

ganhar gratificação, só existe a função de chefia no meu setor.” 
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E -  Conceito e Percepção da QVT 

Quando foram questionados sobre o que entendiam como QVT, 37,5% expressou que 

é ter uma boa equipe de trabalho.  

“Eu acho que são fatores como, motivação, um elogio faz parte, trabalhar em harmonia, 

trabalhar em grupo, e ter uma boa equipe.”  

“É você estar em um ambiente sadio, onde não existam atritos, onde você tenha liberdade, 

onde você não sofra nenhum tipo de assédio moral, por exemplo. Onde você se sinta seguro 

para fazer seu trabalho, sabendo que você será amparado por todas as pessoas que 

trabalham com você.” 

“É a possibilidade de você ter um ambiente de relações, trocas, partilhas. Que não considere 

só a produtividade, a quantidade, mas a relação em equipe, ter uma boa equipe.” 

“Para mim é você está feliz com o que está fazendo, mesmo tendo dificuldades. Mas é você 

ter um bom ambiente de trabalho, que você acorde animado para ir. E no geral o que mais 

percebo que traz qualidade de vida é as relações interpessoais, com a chefia, com os demais, 

porque a estrutura está péssima.” 

Com relação à questão: “Você diria que tem qualidade de vida no trabalho?” 87,5% 

responderam que sim e 12,5% que não. Os motivos mais citados (positivamente) foram que 

estão em um ambiente harmônico (37,5%) e gosto das atividades que exerço (37,5%). E o 

motivo citado que justifica a não qualidade de vida no trabalho foi não ter boas condições 

físicas de trabalho (12,5%). 

“Sim, tenho. Tenho uma boa qualidade de vida no meu trabalho. Gosto do que faço gosto das 

pessoas com quem eu trabalho. O que poderia melhorar poderia ser a questão do tempo, ou 

seis horas corridas, ou diminuir o tempo do intervalo, de duas horas para uma, que nessa 

pró-reitoria não é possível, mas pra gente poder ter uma atividade extra e consequentemente, 

se cuidar mais, cuidar da família. Em relação ao setor, creio eu que já é altamente 

satisfatório vir trabalhar aqui.” 

“Sim, tenho. Tenho porque eu gosto do que eu faço, a equipe é boa, com exceção do outro 

servidor que falta. E o que falta é um exercício para relaxar, porque são oito horas.” 
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“Sim, eu tenho. Porque eu trabalho em um setor em que as relações humanas são boas. 

Existe segurança no meu trabalho, onde posso chegar nas pró-reitoras com alguma angustia 

e sei que serei ouvida.” 

“Tenho, acho que é uma preocupação da gestão sim, manter um clima de harmonia. Temos 

algumas lacunas, mas eu vejo uma predisposição para que essas lacunas sejam superadas.” 

Quando os gestores foram questionados sobre o que eles consideram ser QVT para a 

sua equipe, houve uma uniformização das respostas; 25% disse que era ter equilíbrio entre 

trabalho e vida pessoal e , esse mesmo percentual, para se sentirem valorizados. 

“Eu acho que é eles se sentirem valorizados.” 

“Eu acho que é a mesma coisa, que é a gente estar em um ambiente saudável, onde todas as 

pessoas conversam entre si, se dão bem, onde a gente pode apontar o erro do outro sem 

achar que está sendo perseguida, ou alguma coisa nesse sentido.” 

“Se sentir bem, se sentir respeitado, se sentir ouvido. Perceber que o trabalho dele tem um 

bom resultado, que foi atendido, eu acho que isso pra eles é QVT. E eu acho isso muito 

complexo porque a resposta é muito pessoal, uma pessoa se sente bem com determinada ação 

e outra não, mas quando você passa a tratar todo mundo de forma respeitável, não deixa 

ninguém sem resposta, mesmo que a resposta não seja boa, as pessoas passam a ser ouvidas 

e tentar minimizar os conflitos eu acho que isso é qualidade de vida.”  

“A gente tentar manter um ambiente bom, mas como temos uma diversidade de formação 

muito grande e fico pensando se essas pessoas não estariam mais realizadas fazendo um 

trabalho mais voltado para a área da formação de cada um. Eles terem tempo para se 

dedicar a outros objetivos de vida.” 

Ao serem indagados sobre o que gostariam que as equipes fizessem para promover a 

sua QVT , expressivos 62,5% informou que tais equipes não precisariam fazer mais nada, que 

já se davam por satisfeitos. 

“Então não existe nada que pode ser feito para melhorar essa questão da qualidade, porque 

nos temos uma qualidade boa no setor, mas quando a gente passe para uma relação maior na 

pró-reitoria inteira, talvez dificulte um pouco.” 

“Não, eles são extremamente colaborativos e proativos.” 
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“Eu acho que cada um cumprindo o seu papel já gera um equilíbio, quando a equipe está 

funcionando bem e quando eu falo por exemplo, que eu não estou cumprindo o papel de 

secretaria, as vezes a gente enquanto gestor, eu me sentia assim, e eu não precisava fazer 

isso se as coisas não estivessem atropeladas, e se estiver tudo redondinho, fica melhor.” 

“Não. Talvez eu que tenha que dar uma resposta pessoal minha a eles, não necessariamente 

eles.” 

F - Práticas de Gestão do Trabalho 

No tocante a convidar a equipe para participar das decisões referentes à sua unidade de 

trabalho, 100% deles deram sim como resposta.  

“Sim, sempre a decisão é tomada em conjunto com os outros dois.”  

“É, eu faço todo mês uma reunião com a equipe. Vemos o que fizemos o mês todo, 

analisamos e vemos o que vamos fazer no mês seguinte. A gente não fazia isso antes, mas 

percebemos que as vezes ficávamos perdidos e agora está algo mais direcionado.” 

“Sim, todas as decisões são feitas em conjunto. Inclusive, temos um grupo no whatsapp e 

procuramos sempre está alimentando esse grupo com informações novas referente ao 

trabalho. Qualquer mudança compartilhamos lá e fazemos a votação entre todo mundo.” 

“Sim, a gente torna tudo coletivo, o mais coletivo possível.” 

Uma vez conhecidos os resultados das entrevistas e as falas dos participantes, 

apresenta-se a tabela 10 com a síntese das informações, considerando as frequências das 

respostas (frequência absoluta e relativa). 

 

 

Tabela 11: Frequência absoluta e frequência relativa (%) das variáveis qualitativas sobre a 

QVT, sob a ótica dos servidores gestores por local de trabalho na UFRN, 2016. 

Variável 

Local de trabalho 

Centro acadêmico Pró-reitoria 

Frequência 

absoluta 
% 

Frequência 

absoluta 
% 
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G1. Quais são 

suas tarefas 

como gestor? 

ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E 

EXTENSÃO, DISTRIBUIÇÃO DE 

ATIVIDADES E PROCEDIMENTOS 

RELATIVOS ÀS ATIVIDADES 

DIDÁTICAS E ADMINISTRATIVAS. 

4 
100,0

% 
0 0,0% 

PLANEJAMENTO, SUPERVISÃO, 

COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS 

ATIVIDADES DE ENSINO DE 

GRADUAÇÃO DA UFRN 

0 0,0% 8 
100,0

% 

G2. Como você 

avalia as 

condições de 

trabalho na 

unidade sob sua 

gestão? 

BOAS 2 50,0% 2 25,0% 

REGULAR 2 50,0% 5 62,5% 

RUINS 0 0,0% 1 12,5% 

G3. As tarefas 

são distribuídas 

de maneira a 

não 

sobrecarregar 

um dos 

membros da sua 

equipe? 

MAIS OU MENOS 0 0,0% 2 25,0% 

NÃO 1 25,0% 1 12,5% 

SIM 3 75,0% 5 62,5% 

G4. Você 

convida sua 

equipe a 

participar das 

decisões 

referentes à sua 

unidade de 

trabalho? 

SIM 4 
100,0

% 
8 

100,0

% 

G5. Você dá 

feedbacks 

individuais e/ou 

coletivos aos 

membros de sua 

equipe? 

ÀS VEZES 0 0,0% 3 37,5% 

SIM 4 
100,0

% 
5 62,5% 

G5.1 Com qual 

frequência? 

DE ACORDO COM A NECESSIDADE 0 0,0% 3 37,5% 

FREQUENTEMENTE 4 
100,0

% 
2 25,0% 

RARAMENTE 0 0,0% 3 37,5% 

G6. Na sua 

opinião, o que é 

necessário para 

um servidor, sob 

sua gestão, ser 

reconhecido? 

PROATIVIDADE 2 50,0% 3 37,5% 

RESPONSABILIDADE/COMPROMETIM

ENTO 
2 50,0% 5 62,5% 

G7.  Há 

possibilidades 

de ascender 

profissionalmen

te no ambiente 

de trabalho sob 

sua gestão? 

ÀS VEZES 1 25,0% 0 0,0% 

NÃO 1 25,0% 3 37,5% 

SIM 2 50,0% 5 62,5% 

G8. Como você 

caracterizaria 

sua relação com 

os membros de 

sua equipe? 

MAIS OU MENOS TRANQUILA 0 0,0% 2 25,0% 

TRANQUILA 4 
100,0

% 
6 75,0% 
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G9. O que você 

identifica como 

causador de 

mal-estar no seu 

trabalho? 

BUROCRATIZAÇÃO DOS PROCESSOS 2 50,0% 0 0,0% 

COBRAR PONTUALIDADE 0 0,0% 2 25,0% 

CONDIÇÕES FÍSICAS DE TRABALHO 1 25,0% 1 12,5% 

DIFERENÇA DOS NÍVEIS DE 

CAPACITAÇÃO 
0 0,0% 1 12,5% 

FALTA DE COMUNICAÇÃO ENTRE 

ALGUNS SETORES 
1 25,0% 3 37,5% 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

CONFLITUOSAS 
0 0,0% 1 12,5% 

G9.1 E na sua 

relação com a 

sua equipe? 

BUROCRATIZAÇÃO DOS PROCESSOS 1 25,0% 0 0,0% 

COBRAR PONTUALIDADE 0 0,0% 1 12,5% 

FALTA DE COMPROMETIMENTO 0 0,0% 1 12,5% 

FALTA DE COMUNICAÇÃO 1 25,0% 1 12,5% 

FALTA DE PONTUALIDADE 0 0,0% 1 12,5% 

NÃO HÁ 1 25,0% 4 50,0% 

SUPER-QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE 1 25,0% 0 0,0% 

G10. E o que 

você identifica 

como causador 

de bem-estar no 

seu trabalho? 

COMPANHEIRISMO 3 75,0% 1 12,5% 

CONDIÇÕES FÍSICAS DE TRABALHO 0 0,0% 1 12,5% 

O TRABALHO EM SI 1 25,0% 1 12,5% 

RELACIONAMENTOS INTERPESSOAIS 0 0,0% 2 25,0% 

TRABALHAR EM EQUIPE 0 0,0% 3 37,5% 

G10.1 E na 

relação com sua 

equipe? 

RELACIONAMENTOS INTERPESSOAIS 0 0,0% 3 37,5% 

TRABALHAR EM EQUIPE 4 
100,0

% 
5 62,5% 

G11. Para você, 

o que é 

qualidade de 

vida no 

trabalho? 

PRATICAR ATIVIDADE FÍSICA 0 0,0% 1 12,5% 

TER BOAS CONDIÇÕES FÍSICAS DE 

TRABALHO 
1 25,0% 1 12,5% 

TER EQUILÍBRIO ENTRE TRABALHO E 

VIDA PESSOAL 
1 25,0% 2 25,0% 

TER SEU TRABALHO VALORIZADO 2 50,0% 1 12,5% 

TER UMA BOA EQUIPE DE 

TRABALHO 
0 0,0% 3 37,5% 

G12. Na sua 

opinião, o que 

seria qualidade 

de vida no 

trabalho para o 

servidor sob sua 

gestão? 

ESTAR NUM AMBIENTE COM BOAS 

CONDIÇÕES FÍSICAS 
1 25,0% 1 12,5% 

ESTAR NUM AMBIENTE SEM 

PRESSÕES 
1 25,0% 1 12,5% 

PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO 

DAS ATIVIDADES 
2 50,0% 0 0,0% 

REALIZAÇÃO NO TRABALHO 0 0,0% 1 12,5% 

SE SENTIREM VALORIZADOS 0 0,0% 2 25,0% 

TER BOAS RELAÇÕES 

INTERPESSOAIS 
0 0,0% 1 12,5% 

TER EQUILÍBRIO ENTRE TRABALHO E 

VIDA PESSOAL 
0 0,0% 2 25,0% 

G13. O que 

você gostaria 

que sua equipe 

fizesse para 

promover a sua 

qualidade de 

vida no 

trabalho? 

JÁ ME DOU POR SATISFEITO 1 25,0% 5 62,5% 

QUE FOSSEM MAIS CRIATIVOS 1 25,0% 0 0,0% 

QUE FOSSEM MAIS PROATIVOS 0 0,0% 1 12,5% 

QUE SE APROPRIEM DE SUAS 

ATIVIDADES 
2 50,0% 1 12,5% 

QUE TENHAM MAIS CONSCIÊNCIA 

DO QUE É QVT 
0 0,0% 1 12,5% 

G14. Você diria 

que tem 

qualidade de 

vida no 

NÃO 0 0,0% 1 12,5% 

SIM 4 
100,0

% 
7 87,5% 
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trabalho? 

G14.1 Por quê? 

 TENHO BOAS RELAÇÕES 

INTERPESSOAIS 
1 25,0% 0 0,0% 

ESTOU NUM AMBIENTE HARMÔNICO 3 75,0% 3 37,5% 

GOSTO DA ATIVIDADE QUE EXERÇO 0 0,0% 3 37,5% 

NÃO TENHO BOAS CONDIÇÕES 

FÍSICAS DE TRABALHO 
0 0,0% 1 12,5% 

TENHO BOAS RELAÇÕES 

INTERPESSOAIS 
0 0,0% 1 12,5% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

Quando se compara as respostas dos SSG com as dos SG do CEDUC sobre o que é 

QVT, observam-se vertentes distintas entre as respostas citadas, ou seja, 37,5% dos geridos 

consideram QVT estar em um ambiente sem pressões, 25,0% ter boas relações interpessoais e 

12,5% conciliar trabalho e vida pessoal. No âmbito da PROGRAD, 33,3% dos SSG definem 

QVT como estar em um ambiente sem pressões (bastante alinhado com as respostas dos SSG 

do CEDUC), seguido de 20,8% como ter boas condições físicas para trabalhar.  

Gráfico 01: Para você, o que é qualidade de vida no trabalho? 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

Já em relação aos SG do CEDUC, metade deles (50,0%) disse que QVT é ter o 

trabalho valorizado; já 37,5% dos SG da PROGRAD caracterizam a QVT como ter uma boa 

equipe de trabalho. 
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Gráfico 02 : Para você, o que é qualidade de vida no trabalho? 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

Ainda em relação aos SG, quando perguntados o que seria QVT para o servidor sob 

gestão, também 50,0% do CEDUC respondeu planejamento e organização das atividades; 

quanto aos SG da PROGRAD as opiniões ficaram mais divididas: 25,0% disse ter equilíbrio 

entre trabalho e vida pessoal, 25,0% se sentirem valorizados, e as demais definições com 

12,5% cada. 

Gráfico 03 : Na sua opinião, o que seria qualidade de vida no trabalho para o servidor sob sua 

gestão? 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

Verificou-se que tanto os servidores sob gestão quanto os servidores gestores julgam 

vivenciar QVT, conforme gráfico 3; assim sendo, independente do cargo ou função exercidos, 

a expressiva maioria afirmou ter qualidade de vida no trabalho e essas percepções 

apresentaram similaridades entre os dois perfis de entrevistados. 
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Gráfico 04: Frequências relativas (%)* de respostas atribuídas ao quesito “Você diria que tem 

qualidade de vida no trabalho?” por tipo de servidor. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. (%)* Percentual em relação ao total de cada tipo de servidor. 

Considerando o local de trabalho dos entrevistados (SSG e SG, sem distinguí-los), 

95% do CEDUC disse ter QVT  e 84% na PROGRAD; dessa maneira, a QVT predomina 

tanto no primeiro, em que os SG são da categoria docentes unanimemente, quanto no 

segundo,  cujos SG são, em sua maioria, da categoria técnico-administrativo. 

Gráfico 05: Frequências relativas (%)* de respostas atribuídas ao quesito “Você diria que tem 

qualidade de vida no trabalho?” por local de trabalho.  
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Fonte: Pesquisa/2016. (%)* Percentual em relação ao total de cada local de trabalho. 

Conforme gráficos abaixo ( 6 e 7), observa-se percentuais elevados de não haver MET 

por parte dos SSG (62,5% no CEDUC e 45,8% na PROGRAD).  

 

Gráfico 06 : Frequência relativa (%) de respostas atribuídas ao quesito “O que você identifica 

como causador de mal-estar na sua relação com o gestor?” sob a ótica dos SSG por local de 

trabalho.

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 Em relação aos SG do CEDUC, houve uma uniformização do que eles identificam 

como causador de MET na relação com a equipe (25% para super qualificação da equipe, não 

há MET); quanto aos SG da PROGRAD observa-se o percentual de 50% de não haver causas 

de MET e percentuais iguais para as outras categorias. 

Gráfico 07: Frequência relativa (%) de respostas atribuídas ao quesito “O que você identifica 

como causador de mal-estar na sua relação com a sua equipe?” sob a ótica dos SG por local 

de trabalho. 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 De maneira resumida, apresentaremos o quadro X que faz a demonstração da 

predominância dos sentimentos de BET e MET nas unidades analisadas. 

Quadro 4: Resumo da predominância de BET e MET nas unidades analisadas. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

 

 

 

FATORES PROGRAD CEDUC 

ORGANIZAÇÃO DO 

TRABALHO 

BET (zona mediana) BET 

CONDIÇÕES DE 

TRABALHO 

MET BET (zona mediana) 

PRÁTICAS DE GESTÃO 

DO TRABALHO 

BET BET 

RECONHECIMENTO E 

CRESCIMENTO 

PROFISSIONAL 

REC. – BET 

CRESC. – MET  

REC. – BET 

CRESC. - MET  

RELAÇÕES 

SÓCIOPROFISSIONAIS  

BET BET 

CONCEITO E 

PERCEPÇÃO DA QVT 

SIM/BET SIM/BET 
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4.2.4 Discussão dos resultados 

 Como pudemos observar, o serviço público federal não ficou alheio aos impactos da 

reestruturação produtiva; esta que, à medida que ocorre, altera toda a lógica de produção e 

modo de viver de uma sociedade. Em decorrência disso, ao longo do tempo, foi possível 

perceber a precarização das condições, da organização e da força de trabalho; as duas 

primeiras têm afetado sobremaneira os servidores públicos, a prova disso é que, nos últimos 

anos, os índices de absenteísmo por doenças relacionadas ao trabalho têm sido crescentes. 

 Diante disso, a administração pública brasileira sugere que as instituições se 

preocupem e adotem práticas que visem a humanização nos contextos de trabalho; seja por 

meio de decretos, resoluções, portarias, dentre outros. Por outro lado, essa mesma 

administração extingue cargos, não autoriza a criação de novas vagas e controla o quantitativo 

de vagas disponibilizadas às instituições públicas. Essa instituições, por sua vez, preocupam-

se com a qualidade dos serviços por elas prestados, com os prazos processuais, com o 

atendimento ao disposto em resoluções e demais documentos reguladores. 

  Nesse cenário, cabe ao servidor público ser flexível e resiliente para se adequar à essa 

realidade posta; no sentido de “amenizar” esses efeitos, as instituições estão investindo em 

programas de qualidade de vida no trabalho e na disseminação desse conceito que, de acordo 

com Oliveira (2006), está em consonância com o princípio fundamental da dignidade humana, 

sendo adotada pela Constitução Federal, por meio do qual se busca a humanização e 

dignificação do trabalhador que se estiver satisfeito com a sua atividade laboral, terá um 

equilíbrio entre o trabalho e a vida social, terá qualidade de vida. 

 De acordo com o resultado do macrodiagnóstico realizado pela UFRN, no ano de 

2014, houve a prevalência da QVT, mas numa nota mediana. Foram avaliados os fatores 

condições de trabalho, organização do trabalho, relações socioprofissionais, reconhecimento 

e crecimento profissional e as práticas de gestão. Todos os fatores obtiveram notas medianas, 

com exceção do segundo fator, que recebeu uma nota abaixo da média; quanto às fontes de 

BET, prevaleceu a amizade; quanto às de MET, prevaleceu condições de trabalho. Logo, os 

servidores sinalizaram que a organização e as condições de trabalho estavam aquém das suas 

necessidades naquele dado momento.  

Por conseguinte, de acordo com Rocha e Gomes (2001, p. 269), a saúde do trabalhador 

está associada “à organização do trabalho, pois dela dependem a viabilização das alternativas 

de atuação dos trabalhadores e a reapropriação do saber e do poder decisório do trabalho.” 

Além do mais, conforme Marx (1980, p. 46) “A maneira pela qual os indivíduos manifestam a 
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sua vida reflete muito exatamente o que eles são. O que são coincide, portanto, com a sua 

produção, tanto com o que produzem quanto com a maneira pela qual produzem. O que os 

indivíduos são depende, portanto, das condições materiais de sua produção”. 

 Desse modo, os servidores demonstraram sentir mal-estar no trabalho, cujas fontes 

ocasionadoras foram claramente demonstradas. Cabe indagar até que ponto os gestores 

imediatos desses entrevistados tomaram conhecimento das situações de incômodo e tentaram 

amenizar o afeto negativo ou agiram no sentido de sanar essas causas. Não se sabe, mas de 

acordo com o resultado apresentado no item práticas de gestão, no qual se inclui 

transparência, reconhecimento, feedbacks, dentre outros, não foi muito bem avaliado.  

No CEDUC observa-se que os SSG são, predominantemente, assistentes em 

administração e têm os gestores, em sua maioria, docentes; são servidores das mais variadas 

idades, o mais novo possui 26 anos e o mais velho 60, pode-se dizer que é um corpo funcional 

que contempla gerações, vivências e culturas diversas; além disso, dentre os entrevistados, a 

maioria exerce função de assessoramento e o número de entrevistados lotados em 

coordenação de curso não predominou, além do mais nenhum coordenador de curso se 

disponibilizou a participar da entrevista, embora existam 5 coordenações e o convidado tinha 

a liberdade de aceitar ou não participar da entrevista. E isso se faz relevante pois de acordo 

com Bardin (2011, p. 144) “a presença (ou a ausência) pode constituir um índice tanto (ou 

mais) frutífero para os resultados da pesquisa que a freqüência de aparição.”  

Já na PROGRAD o gênero feminino é predominante, há também servidores das mais 

variadas idades, o mais novo possui 30 anos e o mais velho 58, reafirma-se a variedade de 

gerações, vivências e culturas diversas; em comparação ao centro, há predominância do cargo 

assistente em administração, mas a maioria dos gestores são técnico-administrativos; além 

disso houve predominância dos entrevistados lotados em setor, que são a maioria das 

subunidades da pró-reitoria, muito embora tenha havido entrevistados de todas as unidades da 

pró-reitoria. 

 No que diz respeito aos SSG do CEDUC e ao que descreveram sobre os fatores 

promotores do bem-estar no trabalho e na sua relação com o gestor, pode-se dizer que a 

categoria “relacionamentos interpessoais” prevaleceu na primeira relação e 

“companheirismo”41 na segunda. Quanto ao que pensam os SSG da PROGRAD referente à 

essas mesmas relações, mais uma vez predominou a categoria “relacionamentos 

interpessoais” na primeira e “companheirismo” para a segunda.  

                                                           
41 Companheirismo de acordo com o dicionário é um elo de lealdade entre duas ou mais pessoas que estão 

dispostas a caminhar juntas, que são cúmplices e lutam pelo mesmo objetivo, que são unidas e se admiram. 
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Diante disso, ressalta-se que o fator relações socioprofissionais  foi elencado como 

uma fonte geradora de BET. A postura do gestor e a sua relação com a equipe influenciam 

sobremaneira o ambiente laboral, as relações entre os pares e, até mesmo, o significado que o 

trabalho exerce na vida dos trabalhadores; isso porque, de acordo com Sobral e Gimba (2012), 

o ser  humano é passível de  influência de outros seres humanos com quem se relacionam.  

Nesse aspecto, o servidor sob gestão necessita de orientações, direcionamentos e 

soluções advindos da figura do gestor. E os gestores das unidades analisadas demonstraram 

que têm perfil voltado para a valorização dos relacionamentos, visto que tais relações de 

trabalho apresentam-se baseadas em confiança e amizade com a equipe; assim sendo, as 

relações interpessoais são norteadoras na atuação desses gestores (MELO, 2004). 

 Por outro lado, de acordo com Dejours (2012) e Ferreira (2012), o mal-estar é um 

elemento indissociável das relações de trabalho, assim os SSG do CEDUC descreveram que a 

“clara distinção entre as classes” promove esse tipo de afeto nas suas relações com o trabalho 

e “não há” causadores desse mal-estar na relação com os gestores. Já os SSG da PROGRAD 

escolheram o “não há” e “relacionamentos interpessoais” como causadores desse sentimento 

na primeira relação e “não há” na segunda. 

 Percebe-se que os SSG compreendem que a existência dessas causas faz parte das 

relações de trabalho; eles têm conhecimento quais são e enxergam sob o ponto de vista da 

habitualidade; tais causas não os atingem a ponto de se reconhecerem como adoecidos ou em 

processo de adoecimento no trabalho. Ao contrário, eles demonstram ter conhecimento dos 

seus valores pessoais e técnicos e seguem valorizando o que há de positivo no contexto de 

trabalho, a prova disso foi o fato de eles não perceberem causas de mal-estar nas relações; 

mais uma vez predominou o fator relações socioprofissionais  nas unidades estudadas. Assim, 

há nas duas unidades uma clara relação entre os perfis dos gestores e, de maneira geral, 

predomina o bem-estar no ambiente laboral.  

Quanto à predominância da categoria “clara distinção entre as classes” no CEDUC, 

pode-se inferir que em dados contextos laborais há  determinados grupos ou profissões que 

não reconhecem o colega de trabalho como semelhante, a não ser que tenham algo em comum 

e, nesse caso específico, não têm,  pois são de cargos e funções diferentes. Nesse cenário, as 

solidariedades desapareceram e o que há é a destruição dos elos sociais no trabalho, estas que 

foram ocasionadas pela exclusão de determinados trabalhadores (DEJOURS, 2010). 

 Dada essa situação, faz-se necessário considerar a verbalização “Eu acho que eu não 

tenho muita importância, muito significado”, por meio da qual se pode perceber a 
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importância do sentido e significado que o trabalho exerce na vida das pessoas (GARCIA, 

2013). Esse respondente não está satisfeito com o trabalho que lhe é atribuído e, por isso, não 

consegue se reconhecer enquanto sujeito ativo e produtivo. A esse respeito, de acordo com 

Bendassoli (2011, p. 63), “o sujeito que sofre é aquele que se tornou incapaz de agir”. 

Portanto, compete ao gestor, na representatividade de sua função, perceber a prevalência do 

MET e prestar o apoio que este trabalhador está precisando, visando tentar sanar esse afeto 

negativo. 

 Identificou-se como os SSG do CEDUC caracterizaram os fatores Condições de 

Trabalho, Organização do Trabalho e Reconhecimento e Crescimento Profissional; dentre 

esses, apenas o primeiro precisa de um olhar mais cuidadoso do gestor, haja vista as queixas 

dos respondentes em relação à falta de ergonomia das cadeiras e mesas, manutenção de 

computadores e condicionadores de ar, dentre outros, porém eles reconhecem que essas “são 

questões estruturais da universidade e não do gestor [...], a gente até pode ter facilidade na 

compra, muita dificuldade para manutenção.” Quanto ao segundo, eles estão satisfeitos  e 

não vêem a existência de pressão ou qualquer outra excessividade; sentem que dominam o 

fluxo de trabalho, do início ao fim, têm controle sobre todo o processo e, também, sobre o 

resultado. Em relação ao terceiro fator, a maioria se sente partícipe nas tomadas de decisões 

referentes às suas atividades, então além de dominar todo o processo de trabalho eles também 

planejam, organizam e reorganizam as suas atividades; quanto aos feedbacks dados pelo 

gestor, esta não é uma prática muito constante, alguns atribuem ao fato de que isso não faz 

parte da cultura organizacional; já em relação ao reconhecimento, a maioria dos respondentes 

se sente valorizada e reconhecida profissionalmente; no que concerne à ascenção profissional, 

a grande maioria não vê condições de maiores crescimentos, até mesmo pela estrutura do 

plano de cargos e carreiras ou porque na unidade centro acadêmico já chegaram ao máximo 

que poderiam. Ainda assim, os respondentes caracterizaram que os gestores do centro adotam 

a transparência enquanto prática de gestão e essa mesma prática era a resposta para algumas 

solicitações que não puderam ser atendidas e, ao mesmo tempo, um balizador da justiça e da 

equidade percebida no contexto laboral. 

 Diante disso, de acordo Sant’anna et al. (2012), infere-se que os gestores influenciam 

os membros da sua equipe até mesmo de maneira indireta e isso ocorre quando aqueles dão 

“recompensas por bons resultados” e, também, em caso contrário. Qualquer que seja a 

situação, a equipe deseja que o gestor seja equânime e transparente; o que ocasionará um 

relacionamento justo e que afetará de forma positiva o desempenho do grupo. 
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 Por outro lado, não se pode deixar de considerar a verbalização  “Não, eu me sinto 

como uma peça de execução das decisões tomadas.” Para Jardim (2011),  quando o trabalho, 

ou qualquer etapa dele, esquece ou exclui o trabalhador que o executa, nega-se a esse mesmo 

sujeito o direito à sua própria humanidade, aliando-se a isso o resgate dos modos Taylor-

fordistas de produção e, assim, a precarização do trabalho. 

Quanto à caracterização feita pelos SSG da PROGRAD no que diz respeito aos fatores 

Condições de Trabalho, Organização do Trabalho e Reconhecimento e Crescimento 

Profissional; dentre os quais, o primeiro  precisa de uma ação efetiva por parte do gestor, seja 

no sentido da resolutividade ou, caso não dependa dele, no sentido de explicar às equipes 

quais são as limitações e/ou impedimentos para a resolução pois de acordo com um 

entrevistado “depende dos gestores, para mudar, para organizar e melhorar.” Quanto ao 

segundo fator, a maioria dos respondentes não se sente sobrecarregada, embora os 

entrevistados afirmem possuir uma carga de trabalho grande, mas isso é facilmente 

compensado com o fato de sempre haver colaboração entre os membros, sejam do mesmo 

setor de trabalho ou de setores vizinhos. No que concerne ao terceiro, a maioria alega 

participar do processo das tomadas de decisões, mas em algumas respostas se percebe uma 

incipiente ou falta de autonomia na tomada de decisões; predominou a prática do feedback, 

embora não sejam tão constantes quanto os entrevistados gostariam que fossem; e uma das 

coisas mais relevantes dessa pró-reitoria foi a maneira pela qual eles se sentem reconhecidos 

no que fazem e na relação com seus gestores e pares, esta relação era a bússola que os guiava, 

quando acontecia alguma coisa que os deixavam abalados, eles logo lembravam dessa 

“bússola”; já no quesito ascensão profissional, eles não enxergam nenhuma maneira de 

ascenção, quer seja pela estrutura dos cargos ou porque já ascenderam até onde poderiam, 

essa constatação não os fazem infelizes, ao contrário, não pensam em sair de lá. A 

transparência está presente enquanto prática de gestão do trabalho, mas os SSG gostariam que 

os gestores conversassem e esclarecessem mais coisas, algumas perguntas ficam sem 

respostas e isso gera um certo burburinho no contexto laboral. 

Ao compararmos os fatores Condições de Trabalho e Reconhecimento e Crescimento 

Profissional (no que diz respeito ao crescimento profissional), o primeiro fator está numa 

zona de transição entre BET e MET para o CEDUC e de MET na PROGRAD, já o segundo 

fator, é fonte ocasionadora de MET nas duas unidades. Ao compararmos as percepções dos 

SSG com as dos SG das respectivas unidades, não se obtém percepções semelhantes; de 

acordo com os gestores do CEDUC, as Condições de Trabalho são boas e há possibilidades 
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de crescimento profissional; já para os gestores da PROGRAD, as Condições de Trabalho são 

razoáveis e, também, eles enxergam possibilidades de crescimento profissional. 

 Nessa perspectiva, de acordo com Ferreira (2012), Kubo e Gouvêa (2012), a maneira 

pela qual os trabalhadores se comportam na instituição e a forma de agir dos gestores são um 

reflexo do que o trabalho significa para cada um. Assim, embora haja diferentes formas de 

percepção quanto a uma mesma situação e um mesmo contexto laboral, faz-se necessário que 

os SSG e SG dialoguem a esse respeito, visto que o diálogo é a maneira mais efetiva e fácil de 

pensar a as vivências subjetivas e, a partir delas, construir vivências coletivas onde toda a 

equipe participa dessa construção (RAMMINGER; ATAYDE; BRITO, 2013). 

 Quanto à percepção do que é QVT  para os SSG, predominou a categoria “estar em 

um ambiente sem pressões” para as duas unidades analisadas, logo o fator Organização do 

Trabalho é preponderante na percepção dos respondentes quanto ao que é ter QVT; além 

disso, os entrevistados da PROGRAD também informaram, na sequência, a categoria “ter 

boas condições físicas para trabalhar” e isso coincide com o que os entrevistados 

manifestaram como causa de mal-estar no trabalho, verificando-se, portanto, a coerência 

desses resultados; ou seja, se o servidor identifica o fator Condições de Trabalho como fonte 

originadora de MET é porque ele percebe esse fator como promotor da QVT. Ao terem essas 

percepções, os SSG estão atribuindo a responsabilidade de sua QVT ao gestor, pois este será 

responsável por todos os direcionamentos e execuções nesse sentido. 

 Já essa percepção difere quando se trata dos SG das unidades, neste caso, está 

diretamente ligada à valorização do seu próprio trabalho enquanto gestor e, também, às 

maneiras que podem ser utilizadas para que esse trabalho seja valorizado; os SG entrevistados 

têm consciência que só conseguirão atingir a primeira categoria (CEDUC) se puderem contar 

com uma boa equipe de trabalho (PROGRAD), havendo então uma complementaridade das 

respostas. Observou-se ainda que os SG têm conhecimento da percepção de QVT dos seus 

SSG, ao elencarem respostas que se inserem no fator Organização do Trabalho, o mesmo 

fator que predominou na resposta dos SSG; diante disso, percebe-se a coerência nas respostas 

e a sintonia existente entre o gestor e a sua equipe. Embora tenham percepções diferentes, os 

servidores gestores demonstraram ter sensibilidade e conhecimento das causas de bem e mal-

estar nos contextos laborais de seus SSG. Conforme Avolio (2005), os SG das unidades 

estudadas são dotados de autoconhecimento das  responsabilidades de suas funções e têm 

exercido seus papéis por meio de comportamentos positivos, pautados na transparência das 

ações, honestidade, gestão participativa e colaborativa. 
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 Verificou-se que tanto os SSG quanto os SG das unidades analisadas afirmaram ter 

qualidade de vida no trabalho. Em relação aos primeiros, independente do local de trabalho 

ser uma pró-reitoria ou um centro acadêmico e de seus gestores serem técnico-administrativos 

ou docentes, a QVT estava presente nos contextos laborais e, diante disso, infere-se que os 

servidores gestores têm contribuído para a promoção dos sentimentos de bem-estar; e isso não 

só porque os SSG afirmam que a têm, mas pelas falas, pelos comentários, a saber: 

 

“Sim, tenho qualidade de vida no trabalho. Eu consigo chegar em casa tranqüila, 

descansada, tem os momentos pontuais que são mais complicados, mas eu me dou bem com 

todo mundo do trabalho e, assim, eu sou feliz com o que faço. Então eu acho que isso que é 

qualidade de vida no trabalho e eu consigo me ver fazendo isso por mais uns 20 anos.” 

 Assim sendo, de acordo com  Ferreira (2012, p.173): 

O estatuto teórico da ‘matéria-prima’ da QVT são as representações mentais 

dos trabalhadores que permitem conhecer o que eles pensam sobre o 

contexto de trabalho no qual eles estão inseridos. As representações 

veiculam as avaliações que os trabalhadores expressam em termo de 

experiências, de vivências, histórias, fatos, situações que marcam e 

marcaram a história destes, num dado contexto organizacional. No caso da 

QVT, elas indicam nitidamente a prevalência de sentimentos de bem-estar 

no trabalho que nascem, se desenvolvem e se estruturam com base na 

experiência profissional vivenciada nos ambientes de trabalho. 

 Ainda de acordo com o autor, conhecer o que pensam os trabalhadores e considerar os 

seus gestos é um dos pressuspostos da ergonomia da atividade aplicada à qualidade de vida no 

trabalho; para Ramminger, Athayde e Brito (2013), a partir do momento em que isso ocorre, a 

ergonomia não objetiva apenas desvendar a realidade do trabalho humano em suas dimensões 

físicas e cognitivas, mas as suas vivências subjetivas. Ao mesmo tempo em que se faz 

necessário conhecer as representações mentais do trabalhadores, porque apenas eles podem 

descrever as fontes originadoras de mal-estar no trabalho e de que só eles podem dizer o que 

promove o seu bem-estar, concede-se, em contrapartida, espaços para que a QVT ocorra nos 

contextos laborais, a exemplo do que propôs este estudo (FERREIRA, 2012; MARX, 2004). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS      

 

 Ao longo do tempo os trabalhadores foram submetidos às mais diversas formas de 

exploração e precarização das relações de trabalho, mas como a  busca pelo bem-estar é 

inerente à condição humana, eles resistiram, lutaram e seguiram em frente; nos dias atuais  

chegam aos ambientes laborais com as cabeças erguidas e conscientes da força e valor que 

possuem. Em contrapartida, esperam que as instituições reconheçam e valorizem o seu 

potencial, dando-lhes espaços para o desenvolvimento de competências e autonomia. Entre a 

instituição, esse trabalhador e seus anseios existe a figura do gestor, cuja função é a de 

personificar os valores e atendimento dos serviços da instituição, alinhando-os à preocupação 

com o bem-estar das equipes de trabalho.  

Em face disso, a questão estruturadora deste estudo foi investigar a contribuição dos 

gestores de uma IFES para promoção da qualidade de vida no trabalho em suas equipes, 

considerando os olhares dos atores envolvidos no processo (gestores e servidores sob gestão); 

diante disso, todos os objetivos dispostos no estudo foram amplamente contemplados. Além 

disso, destaca-se o caráter inovador desta proposta, haja vista não ter sido realizado, em 

nenhuma outra instituição federal de ensino superior, um diagnóstico microergonômico 

sequenciado após a realização de um macroergonômico. 

A abordagem da Ergonomia da Atividade Aplicada à Qualidade de Vida no Trabalho, 

utilizada neste estudo, prioriza a prevenção e a promoção da saúde do trabalhador como forma 

de evitar adoecimentos docorrentes dos contextos laborais. Os resultados desta pesquisa 

fornecem contribuições acadêmicas no sentido da participação dos servidores no processo de 

construção da QVT que eles desejam, além de fornecer subsídios para que os gestores possam 

atuar no sentido de sanar as causas do mal-estar no trabalho e, também, da multiplicação das 

fontes geradoras de bem-estar no trabalho para as outras unidades da UFRN; além das 

contribuições sociais, pois à medida que os servidores possuem QVT isso se refletirá nas 

outras áreas da vida. 

Em relação às limitações desta pesquisa, é importante considerar o fato de que os 

gestores que exercem a função de coordenação de curso no Centro de Educação não se 

dispuseram a participar da entrevista, sob alegação que não tinham tempo ou apenas não 

tinham interesse e, com isso, os servidores sob gestão dos mesmos setores não se sentiram à 

vontade em participar. Quanto à Pró-Reitoria de Graduação, a única limitação foi em relação 

a alguns servidores mais antigos, eles não se sentiram muito à vontade nas respostas; a esse 
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respeito a pesquisadora explicou amplamente os objetivos do estudo e os aspectos éticos 

assumidos. 

Esta pesquisa pode vir a ser uma importante ferramenta gerencial para as unidades 

analisadas, no sentido de que os gestores percebam as causas de mal-estar no trabalho e 

possam agir no sentido de erradicá-las ou, ao menos, saná-las; além do fato de que esses 

mesmos gestores precisam perceber que são peças importantes na promoção da QVT de sua 

equipe e de todo o contexto laboral.  

Além disso, identificou-se que os relacionamentos socioprofissonais são um fator  que 

tanto promove o bem, quanto o mal-estar nos ambientes laborais; embora o bem-estar tenha 

predominado nas unidades analisadas, faz-se necessário que os gestores dessa unidades e, 

também, a gestão universitária, fiquem atentos aos fatores promotores do mal-estar no 

trabalho. 

Este estudo analisou uma pró-reitoria e um centro acadêmico, tendo uma grande 

aceitação por parte dos respondentes, diante disso, sugere-se que a UFRN possa tomá-lo como 

base e transformá-lo em uma ação contínua do seu programa de qualidade de vida no 

trabalho. Preocupar-se com a QVT dos seus servidores é uma responsabilidade social, um 

diferencial nas instituições e, também, um compromisso histórico com os trabalhadores; afinal 

de contas um dos compromissos das instituições federais de ensino superior é formar uma 

sociedade crítica, pensante e, sobretudo, humana. 
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APÉNDICE A - ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA PARA SERVIDOR SOB 

GESTÃO 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS INSTITUCIONAIS 

 

 

 

Pesquisa: FIOS QUE TECEM O BEM E O MAL-ESTAR LABORAIS: O PAPEL DOS 

GESTORES NA PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO. 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS - ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

PARA SERVIDOR SOB GESTÃO (SSG) 

Dados gerais:   

Ano de Nascimento: 

Gênero:    ( ) M ( ) F    ( ) outros        Grau de escolaridade:                Naturalidade: 

Tipo de vínculo com a UFRN: ( ) servidor público    ( ) servidor terceirizado 

Cargo:                            Função:                 Tempo que exerce a função: 

Categoria à qual pertence o seu Gestor Imediato: ( ) Docente   ( )Técnico-Administrativo 

Local de Trabalho: 

Centro Acadêmico: ( ) Direção  ( ) Departamento  ( ) Coord. De Curso de Graduação   

( )Coord. De curso de Pós-Graduação ( ) outros 

Pró-Reitoria: ( ) Gabinete do Pró-Reitor  ( ) Diretoria   ( ) Coordenação  ( ) Setor 

( ) outros. 

Renda familiar bruta em reais:         N° de pessoas dependentes desta renda: 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir-af0z7jJAhWJs5AKHdZTCYAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.nupeg.ufrn.br%2Fprosciba%2Fcommittee.php&psig=AFQjCNGmZgmbj2Kt4MUAFWniX7gOwBB8-w&ust=1448989292133075
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Questões: 

1. Quais são suas tarefas aqui no setor? 

2. Como você se sente em relação à distribuição das tarefas no seu ambiente de trabalho? 

3. As práticas/decisões do seu gestor denotam transparência? 

4. Você se sente partícipe no processo da tomada de decisões no seu ambiente de 

trabalho? 

5. Você recebe feedbacks do seu gestor? De que forma? Com qual frequência? 

6. Como é a sua relação com o gestor? 

7. Você se sente reconhecido? De que forma? 

8. Você enxerga condições de ascensão profissional? De que forma? 

9. Qual é sua opinião sobre suas condições físicas de trabalho? (por exemplo: espaço, 

móveis e equipamentos, etc.) 

10. O que você identifica como causador de mal-estar na sua relação com o trabalho e 

com o gestor? 

11. O que você identifica como causador de bem-estar no trabalho e com o gestor? 

12. Para você, o que é qualidade de vida no trabalho? 

13. O que você gostaria que seu gestor fizesse para promover a sua qualidade de vida no 

trabalho? 

14. Você diria que tem qualidade de vida no trabalho? Por quê? 
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APÉNDICE B - ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA PARA O SERVIDOR 

GESTOR 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS INSTITUCIONAIS 

 

Pesquisa:  FIOS QUE TECEM O BEM E O MAL-ESTAR LABORAIS: O PAPEL DOS 

GESTORES NA PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO. 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS - ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

PARA O SERVIDOR GESTOR (SG) 

Dados gerais:   

Ano de Nascimento: 

Gênero:    ( ) M ( ) F ( ) Outros            Grau de escolaridade:                Naturalidade: 

Tipo de vínculo com a UFRN: ( ) servidor público    ( ) servidor terceirizado 

Cargo:                            Função:                 Tempo que exerce a função: 

Forma de ingresso na função: ( ) Eleição  ( ) Indicação 

Local de Trabalho: 

Centro Acadêmico: ( ) Direção  ( ) Departamento  ( ) Coord. De Curso de Graduação   

( )Coord. De curso de Pós-Graduação ( ) outros 

Pró-Reitoria: ( ) Gabinete do Pró-Reitor  ( ) Diretoria   ( ) Coordenação  ( ) Setor 

( ) outros. 

Renda familiar bruta em reais:         N° de pessoas dependentes desta renda: 
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Questões: 

1. Quais são suas tarefas como gestor? 

2. Como você avalia as condições de trabalho na unidade sob sua gestão? 

3. As tarefas são distribuídas de maneira a não sobrecarregar um dos membros da sua 

equipe? 

4. Você convida sua equipe a participar das decisões referentes à sua unidade de 

trabalho? 

5. Você dá feedbacks individuais e/ou coletivos aos membros de sua equipe? Com qual 

frequência? 

6. Na sua opinião, o que é necessário para um servidor, sob sua gestão, ser reconhecido? 

7. Há possibilidades de ascender profissionalmente no ambiente de trabalho sob sua 

gestão? 

8. Como você caracterizaria sua relação com os membros de sua equipe? 

9. O que você identifica como causador de mal-estar no seu trabalho e na sua relação 

com a sua equipe? 

10. E o que você identifica como causador de bem-estar no seu trabalho e na relação com 

sua equipe? 

11. Para você, o que é qualidade de vida no trabalho? 

12. Na sua opinião, o que seria qualidade de vida no trabalho para o servidor sob sua 

gestão? 

13. O que você gostaria que sua equipe fizesse para promover a sua qualidade de vida no 

trabalho? 

14. Você diria que tem qualidade de vida no trabalho? Por quê?  

 

 

 

 

 

 

 


