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RESUMO 

 

 

 

Este estudo teve como objetivo analisar as principais variáveis que influenciam a qualidade de 

vida no trabalho dos professores da educação básica de Paracatu-MG, que atuam no ensino 

médio, embasado no modelo de Walton (1973). Tratou-se de uma pesquisa de caráter 

descritivo, que buscou identificar, entre as oito dimensões propostas por Walton (1973), a 

insatisfação ou satisfação da população amostrada. Foi feito também um comparativo entre os 

resultados apresentados por aqueles que atuam na rede pública com os da rede privada de 

ensino. Para a coleta de dados, foi utilizado um questionário semiestruturado e contou-se com 

a participação de 196 respondentes. Os resultados mostraram que os professores que atuam 

somente na rede pública de ensino, assim como os que trabalham somente na rede privada, 

manifestaram estar satisfeitos com sua qualidade de vida no trabalho. Quando considerado o 

conjunto total da amostra, ou seja, todos os professores de Paracatu-MG., concluiu-se que eles 

também se declararam satisfeitos com sua qualidade de vida no trabalho. 

 

 

Palavras-chave: Professores do Ensino Médio. Comportamento Organizacional. Qualidade de 

Vida no Trabalho.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
 

This study aimed to analyze the main variables that influence the quality of life in the work of 

the teachers of basic education Paracatu-MG, which operate in middle school, based on the 

model of Walton (1973). It is a study of descriptive, that sought to identify among the eight 

dimensions proposed by Walton (1973), the dissatisfaction or satisfaction of the population 

sampled. IT IS also a comparison between the results presented by those working in the 

public network with private schools. For data collection was used a semi-structured 

questionnaire with the participation of 196 respondents. The results showed that the teachers 

that act only on the public school system, as well as those who work only on the private 

network, considered being satisfied with their quality of work life. When considered as the 

entire sample, i.e. all the teachers of Paracatu-MG, it was concluded that they also assessed 

that they are satisfied with their quality of work life 

 

 

Keywords: Teachers of basic education, Quality of Working Life, Organizational Behavior. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Atualmente, muitas alterações vêm ocorrendo no campo do trabalho docente. São mudanças 

nas relações de trabalho dos educadores, influenciadas, principalmente, pelos avanços nos 

campos tecnológico, econômico, social, político e demográfico. Santos (2004) assevera que a 

adoção de novas políticas públicas centrada na cultura do desempenho vem influenciando a 

criação de outros valores e interesses, o que tem modificado a relação entre os colaboradores 

do ensino, seu trabalho e sua identidade profissional. 

 

Todo esse dinamismo tem afetado diretamente a vida particular e individual dos professores. 

A pressão do dia-a-dia aliada à longa jornada de trabalho, a necessidade constante de 

qualificação e a insegurança profissional associada a outros fatores têm acarretado uma série 

de problemas na saúde física, mental e social desses profissionais. Conforme pesquisa 

realizada por Gasparini, Barreto e Assunção (2005), cujo objetivo foi descrever o perfil de 

adoecimento dos professores, concluiu-se que os docentes têm mais risco de sofrimento 

psíquico de diferenciados matizes e mais prevalência de transtornos psicológicos menores 

entre eles, quando comparados a outros grupos como médicos, comerciantes, engenheiros, 

etc. 

 

Segundo Sant’Anna, Costa e Moraes (2000), a remuneração dos educadores é proporcional ao 

número de aulas do cargo. Com isso, cada vez mais, esses profissionais têm assumido grande 

quantidade de turmas com o objetivo de melhorarem a qualidade de vida. Esse fato tem 

provocado nos docentes desgastes físicos e mentais, devido ao grande volume de atividades 

extraclasse, como correção de provas, reuniões, preparação de aulas e materiais. 

 

Conforme pesquisa de Limongi-França (2007), a profissão de professor é uma das que mais 

sofrem com o estresse e outras síndromes decorrentes de sua atividade laboral e que 

influenciam na qualidade de vida no trabalho (QVT). 

 

Atualmente, com o processo de autonomia e descentralização participativa do gerenciamento 

da educação, os gestores escolares perceberam que o capital intelectual é de fundamental 

importância para o desenvolvimento do processo educativo nas instituições. De acordo com 

Davel e Vergara (2010), as organizações são feitas por pessoas que criam, recriam, inovam, 
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contextualizam e, com isso, fazem do fator humano elemento de diferenciação da qualidade 

do serviço prestado. Por isso, os gestores estão buscando ações que promovam o equilíbrio do 

trabalhador com suas tarefas. Pois somente funcionários satisfeitos, com boa qualidade de 

vida estarão estimulados e comprometidos com seu trabalho. 

 

 

1.1 Problema 

 

Sabe-se que o papel da escola é formar cidadãos, oferecendo aos alunos os ensinamentos de 

que eles necessitarão para viver e trabalhar neste mundo de constante evolução, bem como 

para orientá-los para a vida em sociedade. Libâneo (1998) afirma que a escola com a qual se 

sonha deve assegurar a todos, sem distinção, a formação que ajude o aluno a transformar-se 

em um sujeito pensante, capaz de utilizar todo o seu potencial de pensamento na construção e 

reconstrução de conceitos, habilidades e valores. 

 

Nesse processo, o professor é visto como um elemento importante para que a instituição  

possa atingir seus objetivos. Aquino (2007) ressalta que o docente tem a nobre missão de 

conduzir o conhecimento, dirigir as inteligências e preparar cidadãos conscientes, capazes de 

atuar na transformação da sociedade. 

 

Sendo o educador o grande agente do processo educativo, surge a pergunta norteadora deste 

estudo: quais são as variáveis e o índice de satisfação desses profissionais em relação aos 

aspectos que influenciam a sua qualidade de vida no trabalho? 

 

 

1.2 Justificativa 

 

O ponto mais importante que precisa ser mudado na busca da justiça social é a educação. 

Ressalta Campos (2003) que as desigualdades sociais não podem se relacionar somente com o 

direito de possuir determinados bens e serviços, mas também com a possibilidade de os 

homens se tornarem cidadãos ativos e com o pleno direito de viver em sociedade. Nesse caso, 

um sistema de educação democrático é de fundamental importância. 

 

Os professores como agentes de mudanças e formadores das novas gerações são essenciais 
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para a sociedade e para o desenvolvimento da nação. Libâneo (1998) destaca que os 

professores assumem importância crucial ante as transformações do mundo atual. Na busca de 

uma educação pública de qualidade, é fundamental a superação de vários problemas 

complexos, mas também passa pela valorização do recurso humano do magistério. Rocha 

(2009) esclarece que durante décadas os trabalhadores em educação no Brasil e suas 

organizações sindicais indicaram a valorização do magistério como elemento constitutivo 

para a garantia de uma escola pública gratuita e de boa qualidade. 

 

O Plano Nacional de Educação (PNE) 2011-2020 traz como meta, entre outras, a busca pela 

garantia do padrão de qualidade em todas as instituições de ensino, por meio do domínio de 

saberes, habilidades e atitudes necessárias ao desenvolvimento do cidadão (BRASIL, 2011). 

Observa-se, no contexto atual, preocupação dos governos em oferecer excelência na 

educação, porém não há como se falar em educação de qualidade sem se levar em 

consideração a valorização humana dos professores. 

 

Sabe-se que no processo ensino-aprendizagem a atividade docente torna-se um dos pilares 

mais importantes da atividade educativa. Demo (1998) reconhece a necessidade da figura do 

docente, realçando que a aprendizagem supõe pelo menos dois componentes interligados: o 

primeiro é o esforço do aluno; o segundo é uma ambiência humana favorável, em que se 

destaca o papel maiêutico
2
 do professor. Sendo assim, coube ao professor a incumbência de 

ensinar, orientar, estimular e incentivar crianças e jovens a descobrir suas potencialidades. 

Nesse caso, para que a educação atinja seus objetivos, faz-se necessário que seus principais 

colaboradores estejam altamente motivados e satisfeitos com sua atividade docente. 

 

Conforme salientam Silva e De Marchi (1997), quando uma organização adota um programa 

de QVT, este pode proporcionar aos seus colaboradores mais resistência ao estresse, 

estabilidade emocional, motivação e mais eficiência no trabalho. Além disso, melhora o 

relacionamento pessoal, propiciando menos absenteísmo/rotatividade, diminui o número de 

acidentes e reduz o custo com saúde assistencial, melhorando, consequentemente, os 

resultados. 

 

Decorrem daí a relevância e a proposta desta pesquisa: analisar a qualidade de vida dos 

                                                           
2
 Maiêutica é uma das formas do processo pedagógico socrático, a qual consiste em multiplicar as perguntas, a 

fim de obter por indução dos casos particulares e concretos um conceito geral do objeto em estudo. 
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professores da educação básica estadual pública e privada de Paracatu, utilizando para isso o 

modelo de Walton (1973), assim como os níveis de satisfação/insatisfação dos mesmos em 

seus locais de trabalho.  

 

Quanto ao meio acadêmico, este estudo teve como proposta ser mais um instrumento de 

investigação e divulgação de um tema bastante atual e que vem ganhando destaque no meio 

empresarial, por sua capacidade de interferir no desempenho organizacional. Tem ainda o 

objetivo de promover um resgate, em termos de publicação, de pesquisas envolvendo a classe 

dos docentes do ensino médio da educação básica. 

 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

 Analisar as principais variáveis que influenciam a qualidade de vida no trabalho dos 

professores da educação básica pública e privada de Paracatu-MG., que atuam no 

ensino médio, com base no modelo de Walton (1973). 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar os principais fatores que influenciam a qualidade de vida no trabalho dos 

professores do ensino médio público e privado de Paracatu-MG. 

 Investigar o nível de satisfação dos professores públicos e privados de Paracatu-MG, 

no que diz respeito à sua qualidade de vida no trabalho com base no modelo referido. 

 Aferir, a partir da qualidade de vida no trabalho, a satisfação dos professores da rede 

pública comparada aos da rede privada. 

 

 

1.4 Estrutura do trabalho 

 

Capítulo 1: Introdução, exposição do tema, problema, justificativa e objetivos. 

Capítulo 2: A qualidade de vida no trabalho. 
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Capítulo 3: O cenário educacional brasileiro e suas mutações. 

Capítulo 4: Procedimentos metodológicos. 

Capítulo 5: Apresentação e análise dos resultados. 

Capítulo 6: Conclusão e considerações finais. 
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2 A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

 

 

Há algumas décadas (1980, 1990), a competitividade das organizações estava ligada ao 

tamanho e complexidade de sua estrutura física. Hoje, porém, com as profundas mudanças 

que vêm ocorrendo na economia mundial, para as empresas permanecerem estáveis em um 

mercado dinâmico e globalizado, elas precisam apresentar algum diferencial que as torne 

especiais. Ressaltam Fischer, Dutra e Amorin (2010) que o ambiente organizacional 

contemporâneo apresenta-se crescente, competitivo e dinâmico, por isso, tem exigido que as 

empresas adotem práticas de gestão de pessoas e de estruturas organizacionais que as tornem 

cada vez mais eficientes e voltadas para o mercado.   

 

Na busca da consolidação no mercado mundial, as empresas fizeram elevado investimento em 

tecnologia, mas perceberam que o principal ativo que elas possuíam não era o financeiro nem 

mesmo o tecnológico, mas sim o humano. Davel e Vergara (2010) opinam que as pessoas não 

fazem somente parte da vida produtiva das organizações, elas constituem o princípio essencial 

de sua dinâmica, conferem vitalidade às atividades e processos, inovam, criam, recriam 

contextos e situações que podem levar a organização a se posicionar de maneira competitiva, 

cooperativa e diferenciada com clientes, outras organizações e no ambiente de negócio em 

geral. 

 

Corroborando o exposto, Pucik, Thichy e Barnett citados por Sant’Anna, Moraes e Kilimnik 

(2005) relatam que quando os fatores tradicionais de vantagem competitiva (tecnologia, mão-

de-obra barata, infraestrutura) não são mais suficientes para promoverem uma posição 

competitiva sustentável, os indivíduos e suas competências passam a ser enfatizados como 

elementos centrais de diferenciação estratégica.  

 

Com a evolução das abordagens sobre o comportamento do homem no ambiente de trabalho, 

a mão-de-obra concentrada nas empresas deixa de ser vista como mero recurso e torna-se um 

elemento indispensável para garantir a competitividade da organização e o sucesso 

empresarial. Segundo Ulrich (2000), o conhecimento tornou-se uma vantagem competitiva 

direta para as empresas e:  
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A partir de agora, empresas bem-sucedidas serão aquelas que sabem atrair, 

desenvolver e reter pessoas que possam dinamizar uma organização. Dessa forma, o 

desafio para as empresas é ter certeza de que têm a capacidade de encontrar, 

assimilar, desenvolver, remunerar e manter seus talentos (ULRICH, 2000, p. 38). 

 

Nesse sentido, um programa de QVT transforma-se numa importante ferramenta que visa 

proporcionar bem-estar físico e mental aos empregados no ambiente de trabalho, pois, 

segundo Walton (1973), certos valores ambientais e humanos foram negligenciados pelas 

sociedades industriais em favor do avanço tecnológico, da produtividade e do crescimento 

econômico.  

 

A preocupação com a QVT não é tema recente. Desde os primórdios da civilização o homem 

tem procurado formas de amenizar o desgaste da relação homem x trabalho. Atualmente, esse 

assunto tem sido bastante discutido nas organizações empresariais e acadêmicas devido à 

extensa aplicabilidade como forma de proporcionar bem-estar aos trabalhadores e diferencial 

competitivo para as empresas. 

 

 

2.1 Aspectos introdutórios 

 

Durante a maior parte do século XX, o trabalho foi marcado pela ênfase no lucro e na 

competitividade, dando-se pouca atenção ao elemento humano (GOULART, 2002). Nesse 

período a atenção dos administradores estava voltada para a implementação de ações 

empresariais que garantissem a satisfação das necessidades dos clientes. 

 

Ainda conforme Goulart (2002), na década de 1990 o foco deslocou-se do capital financeiro 

para o capital intelectual. Percebe-se que nesse período houve crescente evolução na 

percepção da importância do indivíduo para o sucesso das empresas. Essa mudança também 

já havia sido observada por Bartlett e Ghoshal (1987), onde afirmaram que as organizações, 

que agora concorrem entre si por clientes e mercados em escala jamais vista, têm sido levadas 

a competir também pelo recurso elevado à categoria de mais importante de todos: o talento 

humano. 

 

Como forma de buscar a valorização e o reconhecimento da importância do capital humano 

nas empresas, os gestores de recursos humanos lançaram mão, entre outras ferramentas, dos 
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programas de QVT. Segundo Rodrigues (1999), a qualidade de vida sempre foi objeto de 

preocupação da espécie humana e, com a implantação dessa ferramenta, Silva e De Marchi 

(1997) reconhecem que as organizações seriam beneficiadas com uma força de trabalho mais 

saudável, menos absenteísmo, rotatividade, reduzido número de acidentes, baixo custo de 

saúde assistencial, mais produtividade, melhor imagem e, por último, melhor ambiente de 

trabalho.   

 

Com uma nova perspectiva marcada pela preocupação com o bem-estar físico, mental e 

espiritual dos colaboradores, a qualidade de vida, dentro e fora do ambiente de trabalho, 

evidencia um novo rumo nas relações de trabalho. O termo qualidade de vida no trabalho 

surgiu, então, com o objetivo de buscar a satisfação dos trabalhadores e a tentativa de reduzir 

o esforço físico no trabalho. Assim, Pereira (2006) garante que a qualidade de vida, quando 

está inserida no ambiente de trabalho, representa ganhos tanto para os empregados como para 

os empregadores.  

 

 

2.2 Evolução e conceitos dos estudos sobre qualidade de vida no trabalho 

 

Foi a partir da Revolução Industrial que as relações entre o homem e o trabalho ficaram mais 

exasperadas, pois nesse momento o homem deixou de dominar o processo completo da 

produção do bem, tendo em vista a divisão em tarefas específicas e a fragmentação do 

trabalho, ocasionando a perda da identidade do trabalho (ROCHA, 2009). 

 

Com o advento da administração científica, o homem passou a ser visto como um ser 

exclusivamente de ordem econômica e, por ser altamente racional, deveria ser o único ponto a 

ser administrado e negociado nas relações de trabalho, esquecendo-se das relações sociais e 

humanas no mundo do trabalho. Esse pensamento foi constatado por Hipólito (2004), que 

afirma que o homem age em busca de maximizar o retorno de suas decisões para si, orientado 

por valores econômicos, e suas ações são canalizadas de modo a obter os mais altos ganhos 

pecuniários.  

 

Observa-se que o conceito de QVT é amplo e, por contar com influência de diversas áreas 

(administração, economia, saúde, ergonomia), torna-se difícil sua conceituação. Asseveram 

Albuquerque e Limongi-França (1998) que ainda está longe de se chegar a consenso sobre sua 
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definição. Complementando, Sant’Anna, Costa e Moraes (2000) esclarecem que a QVT tem 

sido conceituada de diferentes formas por diferentes autores, mas que todas as definições têm 

em si dois pontos em comum: é um movimento de reação ao rigor dos métodos tayloristas e 

fordistas; e preocupa-se com a humanização do ambiente de trabalho, oferecendo melhores 

condições e mais participação dos colaboradores na empresa. 

 

Sobre o surgimento desse tema, Albuquerque e Limongi-França (1998) afirmam que a QVT 

iniciou-se como sendo uma evolução dos programas de qualidade total. Concluem os 

referidos autores que ocorreu acentuado avanço na conceituação desse assunto devido às 

contribuições de várias áreas da ciência sobre o mesmo, deixando de restringir-se somente a 

processos e procedimentos para incluir também aspectos comportamentais e a satisfação das 

expectativas individuais, objetivando a concretização dos resultados esperados pela empresa. 

 

Corroborando a evolução da conceituação de QVT, Tolfo e Piccinini (2001) reforçam que os 

estudos ligados à QVT tiveram início nos anos 1950 e apresentaram diversas fases. Na 

primeira fase, os estudos de Eric Trist (1950) e seus colaboradores do Tavistok Institute em 

Londres deram origem à chamada abordagem sociotécnica da organização do trabalho, que 

apresentava forte preocupação com a satisfação e o bem-estar do trabalhador. Essa primeira 

fase perdurou até 1974, quando o interesse pelas condições do colaborador foi deixado de 

lado devido a questões econômicas como a crise energética e a crescente inflação. 

 

A preocupação com os fatores relacionados à QVT ressurgiu somente em 1979, devido, 

principalmente, à perda da competitividade das indústrias norte-americanas para suas 

concorrentes japonesas. No Brasil, a preocupação com os programas de QVT surgiu mais 

tarde, também em função da competitividade das empresas. 

 

Para Conte (2003), o principal objetivo de um programa de QVT é a integração dos interesses 

dos empregados e das organizações, ou seja, ao melhorar as condições de trabalho dos 

colaboradores, melhora-se, consequentemente, a produtividade da instituição.  

 

Com a evolução do conceito de QVT, outros elementos foram sendo incorporados, como, por 

exemplo, a segurança no trabalho, introduzidos por Búrigo (1997): “a busca para humanizar 

as relações de trabalho na organização, mantendo estreita relação com a produtividade e com 
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a satisfação do trabalhador no ambiente de trabalho deve associar o bem-estar à saúde e à 

segurança no trabalho”. 

 

Nessa mesma linha de pensamento, Guimarães (1995) incorporou ao tema QVT as ideias de 

cidadania e democratização do ambiente de trabalho, a partir da descentralização do poder de 

decisão entre os gerentes e os trabalhadores: “a qualidade de vida em geral inclui a conquista 

da cidadania por parte do trabalhador, mantendo uma relação direta e atávica com a 

democratização industrial, compartilhando o poder de decisão entre gerência e trabalhadores”. 

Nadler e Lawler (1983) sintetizaram a evolução do conceito de QVT a partir de uma análise 

espaço-temporal em diferentes contextos, tendo em vista que o elevado número de conceitos 

gerados para definir a qualidade de vida no trabalho estava interligado ao período em que os 

mesmos estavam inseridos, conforme QUADRO 1. 

 

QUADRO 1 - Concepções evolutivas do conceito de QVT segundo, Nadler e Lawler (1983) 

Concepções evolutivas da QVT Características ou visão 

1- QVT como uma variável (1959-1972) Reação do indivíduo ao trabalho. Era investigado como melhorar a 

qualidade de vida no trabalho para o indivíduo. 

2- QVT como uma abordagem (1969-

1974) 

O foco era o indivíduo antes do resultado organizacional, mas ao 

mesmo tempo tendia a trazer melhorias tanto para o empregado 

quanto para a direção. 

3- QVT como método (1972-1975) Um conjunto de abordagens, métodos ou técnicas para melhorar o 

ambiente de trabalho e torná-lo mais produtivo e satisfatório. A 

QVT era vista como sinônimo de grupos autônomos de trabalho, 

enriquecimento de cargo ou desenho de novas plantas com 

integração social e técnica. 

4- QVT como movimento (1975-1980) Declaração ideológica sobre a natureza do trabalho e as relações dos 

trabalhadores com a empresa. Termos como administração 

participativa e democracia industrial eram frequentemente ditos 

como ideais do movimento de QVT. 

5- QVT como tudo (1979-1982) Como panaceia contra a competição estrangeira, problemas de 

qualidade, baixas taxas de produtividade, queixas e outros. 

6- QVT como nada (futuro) No caso de alguns projetos de QVT fracassarem no futuro, não 

passará apenas de um modismo passageiro. 

Fonte: Nadler e Lawler (1983 citados por FERNANDES, 1996, p. 42). 

 

O QUADRO 1 representa uma perspectiva histórica da evolução do conceito de QVT. Nele, 

Nadler e Lawler (1983) representam a qualidade de vida no trabalho como diferentes 
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concepções ao longo do tempo, passando por: variável, abordagem, método, movimento, tudo 

e nada, onde cada fase apresenta características específicas.  

 

Diversos autores, tais como: Limongi-França (2007), Westley (1979), Werther e Davis (1983) 

e Sant’anna, Costa e Moraes (2000), sugeriram conceitos sobre a qualidade de vida no 

trabalho. Para Albuquerque e Limongi-França (1998), a QVT é um conjunto de ações de uma 

empresa, que envolve diagnóstico e implantação de melhorias e inovações gerenciais, 

tecnológicas e estruturais. Ressaltam, ainda, que essas ações devem ocorrer dentro e fora do 

ambiente de trabalho, visando propiciar condições plenas de desenvolvimento humano para e 

durante a realização do trabalho. 

 

Conte (2003) define QVT como um programa que visa facilitar e satisfazer as necessidades 

do trabalhador ao desenvolver suas atividades na organização, tendo como ideia básica o fato 

de que os colaboradores são mais produtivos quando estão mais satisfeitos e envolvidos com 

o trabalho.  

 

Para Bergeron et al., citados por Medeiros (2002), a expressão QVT agrupa todas as 

experiências de humanização do trabalho, da reestruturação dos postos ao estabelecimento de 

grupos semiautônomos, implicando certo grau de participação na gestão das pessoas 

envolvidas diretamente na atividade. 

 

Mesmo entendimento é adotado por Walton (1973), que considera a QVT uma preocupação 

com valores humanísticos e ambientais relegados a segundo plano pela moderna sociedade 

industrial em favor de avanços tecnológicos, produtividade e crescimento econômico. 

 

Fernandes (1996) refere que existe grande dificuldade em mensurar os níveis de satisfação da 

QVT devido à complexidade de variáveis que afetam o bem-estar desses níveis. Nesse caso, 

essa mensuração torna-se fundamental, pois não se pode melhorar o que não se consegue 

medir. 

 

Existem atualmente diversos modelos teóricos utilizados para avaliação, mensuração e 

identificação da qualidade de vida no ambiente laboral, que geralmente levam o nome de seus 

autores: Walton (1973), Huse e Cummings (1985) e Hackman e Oldham (1975).  
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2.3  Modelos utilizados para mensurar a QVT 

 

Saber a opinião dos trabalhadores sobre os aspectos de seu trabalho e da qualidade de vida 

tornam-se fundamentais como forma de subsídio às políticas e estratégias socioeconômicas 

para as organizações que pretendem adotar um programa de QVT.  Assim, faz-se necessária a 

sondagem da opinião interna como instrumento de informação, conforme propõem Costenaro 

e Stecca (2004). E torna-se preciso discutir as condições de vida do ser humano, 

principalmente sob o aspecto profissional, para que homens e mulheres se sintam satisfeitos e 

realizados com as atividades que desenvolvem. 

 

Já para David e Bruno-Faria (2007) a questão da QVT tem suscitado a atenção de inúmeros 

pesquisadores, mas a literatura da área carece de instrumentos de medição confiáveis. Ao 

longo dos anos, vários pesquisadores têm se dedicado à elaboração de modelos que busquem 

avaliar a QVT sob diferentes ângulos.  

 

A subjetividade na conceituação da QVT propicia a existência de vários modelos teóricos 

distintos para a avaliação dessa variável. Nessa perspectiva, este tópico objetiva fazer uma 

revisão de alguns modelos pioneiros de avaliação da QVT encontrados na literatura. 

 

 

2.3.1 Modelo de Nadler, Hackman e Lawler (1983) 

 

O modelo desenvolvido por Nadler, Hackman e Lawler (1983) tem como objetivo aumentar a 

motivação interna do trabalhador com o desenvolvimento de um programa de QVT bem-

sucedido. Consideram que a QVT reflete a maneira de pensar e de agir a respeito das pessoas, 

do trabalho e das organizações, abordando: atividades voltadas para a resolução participativa 

de problemas, reestruturação do trabalho, inovações no sistema de recompensas e melhoria 

das condições ambientais de trabalho. 

 

Para isso, os citados autores identificaram seis fatores críticos que deverão ser observados no 

projeto de QVT: a percepção da necessidade; o foco do problema em destaque na 

organização; a estrutura para identificação e solução do problema teoria/modelo de projeto de 

treinamento e participantes; compensação projetada tanto para os processos quanto para os 

resultados; sistemas múltiplos afetados; e o amplo envolvimento da organização. 
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Nadler, Hackman e Lawler (1983) enfatizam, ainda, a necessidade da observância de outros 

fatores, como embasamento teórico, processos estruturados com a finalidade de se obter a 

resolução do problema e a necessidade de treinamento de todos os envolvidos no processo 

para melhorar o ambiente de trabalho.  

 

 

2.3.2 O modelo de Werther e Davis (1983) 

 

O modelo de Werther e Davis (1983) para verificação da QVT está calcado em um projeto de 

cargo que considera fatores ambientais, organizacionais e comportamentais. Os elementos 

ambientais são as condições externas à organização, às potencialidades, às disponibilidades e 

às expectativas sociais. No entanto, o cargo não pode ser tão complexo ao ponto de a 

organização necessitar fazer novas contratações e, ao mesmo tempo, não poderá ser muito 

simples, de maneira a não gerar desconforto quando a mão-de-obra for mais instruída. Assim, 

o objetivo é conciliar o projeto de cargo com as habilidades e disponibilidades dos 

trabalhadores, bem como suas expectativas sociais em relação ao emprego, considerando a 

influência do ambiente externo. Por isso, o cargo não pode ser dimensionado abaixo ou acima 

das aspirações profissionais dos trabalhadores. 

 

Já os fatores organizacionais procuram identificar a tarefa que corresponde ao cargo, de forma 

que ocorra um fluxo coerente de processos, da utilização de métodos e sistemas que ajustem 

as práticas de trabalho desenvolvidas, resultando, dessa forma, na redução do tempo e esforço 

dos trabalhadores. Refere-se à especialização, às práticas e ao fluxo do trabalho e está 

relacionado à busca por eficiência, sendo esta alcançada a partir da especialização na 

racionalização da produção. 

 

Esses fatores foram agrupados em três abordagens: a mecanicista, o fluxo de trabalho e as 

práticas. Pela abordagem mecanicista procura-se identificar cada tarefa em um cargo de modo 

que elas possam ser dispostas para minimizar o tempo e o esforço dos trabalhadores. Nesse 

caso, o fluxo e as práticas de trabalho são os métodos para análise da especialização. O fluxo 

de trabalho é determinado pela natureza do produto ou serviço e as práticas de trabalho são as 

maneiras determinadas para a realização de cada função. 
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Em relação aos fatores comportamentais, Werther e Davis (1983) revelam que nesse ponto 

não se deve priorizar somente a eficiência, mas também a autonomia do trabalhador, a 

variedade do cargo, a identidade de tarefa e o feedback, com o objetivo de aumentar a 

motivação do trabalhador. 

 

A autonomia refere-se à responsabilidade pelo trabalho executado; a variedade diz respeito ao 

uso de diferentes capacidades e habilidades, de modo a evitar a monotonia pela excessiva 

repetição de tarefas; a identidade corresponde ao conhecer e executar todo o processo de 

trabalho; e o feedback refere-se ao acesso às informações sobre o seu desempenho e da 

eficiência/eficácia do cargo. 

 

Segundo Werther e Davis (1983), para prevenir a criação de cargos que promovam alto grau 

de insatisfação, os administradores não devem projetar cargos para suprir seus objetivos 

pessoais, mas sim os objetivos organizacionais. Dessa forma, um projeto de cargo que leve 

em consideração os elementos organizacionais, ambientais e comportamentais proporciona 

elevados índices de motivação e satisfação e, consequentemente, melhor QVT aos ocupantes 

destes cargos. 

 

 

2.3.3  Modelo de Hackman e Oldham (1975) 

 

O modelo proposto por Hackman e Oldham (1975) deriva de uma pesquisa anterior, realizado 

por Hackman e Lawler (1971). Nesse estudo antecessor, foi realizado um levantamento das 

características presentes no ambiente de trabalho, de forma a estabelecer condições que 

motivassem os trabalhadores. Os indivíduos tendem a apresentar significativa satisfação 

pessoal quando vivenciam no trabalho elevados índices de: variedade, autonomia, identidade 

da tarefa e feedback. Esses quatro fatores foram denominados de dimensões essenciais do 

trabalho.  

 

Em estudo subsequente ao de Hackman e Lawler (1971), Hackman e Oldham (1975) 

reformularam o modelo anterior. Esse novo modelo apresenta cinco dimensões essenciais, em 

vez de quatro, como no modelo precedente: foi adicionada a dimensão significância da tarefa. 

Nesta investigação, Hackman e Oldham (1975) propõem que os resultados positivos pessoais 

e do trabalho (alta motivação interna, alta satisfação no trabalho, desempenho de alta 
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qualidade e baixo turnover e absenteísmo) são obtidos quando três estados psicológicos 

críticos (percepção da significância do trabalho, percepção da responsabilidade pelos 

resultados e conhecimento dos reais resultados do trabalho) estão presentes para certo 

trabalhador e apresentam resultados positivos.  

 

Segundo Hackman e Oldham (1975), os estados psicológicos críticos são criados quando 

estão presentes cinco dimensões básicas do trabalho (variedade de habilidades, identidade da 

tarefa, significado da tarefa, autonomia e feedback). A primeira dimensão, variedade de 

habilidades, refere-se ao grau com que o trabalho requer uma variedade de diferentes 

atividades e uso de diferentes habilidades e talentos em sua realização. 

 

Já a identidade da tarefa representa o grau em que o trabalho é realizado por completo (do 

início ate o final) e que o resultado desse trabalho seja visível, sendo este composto de tarefas 

identificáveis. 

 

Na dimensão significado da tarefa, Hackman e Oldham (1975) consideram o grau no qual o 

trabalho tem impacto considerável na vida ou no trabalho de outras pessoas, na própria 

organização ou na sociedade. 

 

Autonomia é o grau em que o trabalho possibilita a liberdade, independência e discrição do 

trabalhador na programação de suas atividades e na determinação dos procedimentos a serem 

utilizados. 

 

A última dimensão é o feedback e refere-se ao grau com que as informações relacionadas ao 

desempenho na execução das atividades solicitadas são claramente apresentadas durante a sua 

realização. O QUADRO 2 ilustra as dimensões básicas no ambiente de trabalho. 
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QUADRO 2 - Modelo das dimensões básicas das tarefas 

Dimensões Básicas do 

Trabalho 

Estados Psicológicos Críticos Resultados Pessoais e do Trabalho 

Variedade de habilidades 

Identidade da tarefa 

Significado da tarefa 

 

Percepção de significância do 

trabalho 

Alta motivação interna para o trabalho 

Produção de trabalho de alta qualidade 

Alta satisfação com o trabalho 

Absenteísmo e rotatividade baixos 

Autonomia Percepção da responsabilidade 

pelos resultados do trabalho 

Feedback Conhecimento dos reais 

resultados do trabalho 

Fonte: Adaptado de Hackman e Oldham (1975). 

 

Conforme se pode observar a partir da análise do QUADRO 2, quando o trabalhador percebe 

a presença das cinco dimensões básicas no ambiente de trabalho, estas desencadeiam estados 

psicológicos críticos nos mesmos e que proporcionarão, em consequência: alta motivação 

interna, elevada satisfação, alta qualidade no desempenho e baixa rotatividade e absenteísmo.  

 

Os três primeiros fatores - variedade de habilidade, identidade de tarefa e significação da 

tarefa - contribuem para dar mais importância ao trabalho; a autonomia faz o trabalhador 

sentir o crescimento de sua responsabilidade pelo trabalho, enquanto o feedback proporciona 

ao trabalhador a divulgação dos resultados de seu trabalho. 

 

 

2.3.4  Modelo de Westley (1979) 

 

O modelo de QVT de Westley (1979) foi publicado nos Estados Unidos, enfatizando a 

abordagem sociotécnica. Ele realiza histórica retrospectiva do ambiente laboral, inserindo as 

dimensões abordadas em seu modelo no âmbito do trabalho, articulando-as paralelamente à 

qualidade de vida no trabalho. 

 

Esse autor considera que a QVT pode ser examinada basicamente a partir de quatro 

indicadores fundamentais: o econômico, o político, o psicológico e o sociológico, os quais, 

por sua vez, são causas de injustiça, insegurança, alienação e anomia (ausência de leis e 

regulamentos), respectivamente. 
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As causas da insatisfação, representadas pelos indicadores econômicos e políticos, são as mais 

antigas, tendo sido detectadas no século passado, quando a concentração dos lucros e a 

exploração dos trabalhadores relacionavam-se à injustiça e concentração de poder, causando 

insegurança. Em decorrência, segundo Westley (1979), surgiram os movimentos socialistas 

buscando alcançar os objetivos de justiça e segurança, procurando dar aos trabalhadores mais 

poder sobre a organização do trabalho e mais participação nos lucros das empresas.  

 

Com o decorrer do tempo, as conquistas dos trabalhadores dos países industrializados 

minimizaram a importância desses dois problemas, dando lugar, então, à alienação e à 

anomia, que começaram a ser objeto de observação, tendo esse movimento também sido 

detectado pelos estudos de Mayo e seus colaboradores. 

 

Conforme esses mesmos autores, a alienação é decorrente da desumanização, da dissociação 

entre o trabalho e o ser humano, produto de falha entre as expectativas do indivíduo e o que 

ele efetivamente consegue realizar.  

 

Além do maior porte das organizações, a mecanização e a automação provocaram mudanças 

nas formas de trabalho, produzindo a sensação de crescente anomia, que Westley (1979) 

caracterizou como falta de envolvimento do trabalhador. 

 

Em seu estudo, Westley (1979) associa quatro problemas originados na sociedade industrial e 

discute como elas interferem no trabalho dos empregados. É feita uma analogia cronológica 

justificando os motivos pelos quais essas situações interferem no trabalho. Atenta-se, ainda, 

em identificar as causas e consequências de cada barreira, além de indicar possíveis soluções 

para eliminação das mesmas, conforme QUADRO 3. 
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QUADRO 3 - Dimensões da qualidade de vida no trabalho 

Tipos de reivindicação Problemática Agente 

resolvente 

Consequências Formas de 

reversão 

Econômica (1850-1950) Injustiça Sindicatos Insatisfação Descentralização 

poder  

Greves Compensação justa 

Queda da produtividade Participação nos 

lucros e resultados 

Política (1850-1950) Insegurança Partidos políticos Insatisfação Autonomia 

Greves 

II Guerra Mundial  Queda da produtividade Feedback 

Psicológica (1950-?) Alienação Agentes de 

mudança 

Descompromisso Enriquecimento do 

trabalho Absenteísmo 

Rotatividade 

Sociológica (1950-?) Anomia Equipes de 

performance 

Sentimento de 

insignificância  

Grupos de trabalho 

fundamentados na 

abordagem 

sociotécnica. 

Absenteísmo 

Rotatividade 

Fonte: Westley (1979, citado por FERNANDES, 1996, p. 53). 

 

Pode-se constatar, no QUADRO 3, que os problemas econômicos referem-se às condições de 

trabalho, remuneração, jornada de trabalho e benefícios, que podem gerar o sentimento de 

insatisfação e injustiça nos trabalhadores. A solução proposta seria propiciar mais 

participação dos trabalhadores nos lucros e resultados bem como nas decisões da empresa. 

 

Já a dimensão política diz respeito à liberdade de expressão, segurança no emprego, 

relacionamento empregado/empregador. Esses problemas acarretam insatisfação e até greve. 

Como forma de evitar esses transtornos a solução seria a constituição de comissões de 

trabalhadores. 

 

Em relação à dimensão psicológica, esta se refere ao desenvolvimento profissional e pessoal 

do trabalhador e causa elevados índices de absenteísmo e tunover. Essa dimensão poderia ser 

amenizada a partir da variedade e identificação com a tarefa. 

 

Westley (1979) ressalta que a dimensão sociológica compreende aspectos como a participação 

dos empregados nas decisões da empresa, valorização pessoal e autonomia. A ausência desta 
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ocasiona a falta de envolvimento do empregado com o trabalho, o que poderia ser solucionado 

com a estruturação sociotécnica
3
 do trabalho. 

 

Enfim, para tentar resolver esses quatro problemas fundamentais e melhorar a QVT, esse 

autor propõe ações cooperativas por meo da participação dos trabalhadores nas decisões e na 

divisão dos lucros, da adoção de um trabalho autossupervisionando, do enriquecimento de 

tarefas e da aplicação de princípios sociotécnicos. Dessa forma, a QVT é alcançada quando os 

postos de trabalho são humanizados a ponto de minimizar as quatro problemáticas-chave: 

insegurança, injustiça, alienação e anomia. 

 

 

2.3.5  Modelo de Walton (1973) 

 

No estudo de Walton (1973), a QVT deve ser entendida como um conceito global, 

correspondendo, além dos atos legislativos – que visam proteger os direitos dos trabalhadores 

–, ao atendimento das expectativas e aspirações humanas além da responsabilidade social da 

empresa. É o modelo de QVT constituído pelo mais alto número de dimensões – oito, 

enfatizando o trabalho como um todo, não se limitando a abordar somente o ambiente laboral 

em si, fazendo menção, inclusive, a aspectos presentes na vida fora do ambiente de trabalho. 

 

Ao contrário dos demais modelos clássicos de QVT, Walton (1973) procura associar o 

máximo de dimensões relacionadas ao trabalho, incluindo as dimensões cuja influência na 

vida do trabalhador ocorra de forma indireta. Isto é, tal influência não é ocasionada pelo 

trabalho em si, mas pela forma como este é conduzido. 

 

Para a avaliação dessa variável, Walton (1973) cita oito categorias: compensação justa e 

adequada; condições de trabalho; uso ou desenvolvimento das capacidades; oportunidade de 

crescimento e segurança; integração social na organização; constitucionalismo; trabalho e 

vida; e relevância social. As categorias denominadas por Walton (1973) como “critérios” não 

são dispostas em ordem de prioridade, sendo atribuídas a cada uma delas a mesma 

importância na definição da QVT (QUADRO 4). 

                                                           
3
 Segundo Bezerra (1998), na perspectiva sociotécnica  a organização é formada por dois subsistemas: o técnico 

(máquinas, equipamentos, etc.) e o social (indivíduos, cultura, personalidade, sentimentos); e o comportamento 

das pessoas, em face do trabalho, depende da forma de organização desse trabalho e do conteúdo das tarefas. 

Nesse contexto, esses dois subsistemas devem ser considerados e otimizados conjuntamente. 
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QUADRO 4 - Modelo de Walton para aferição da QVT 

Critérios Dimensões 

1 – Compensação justa e adequada Renda adequada 

Equidade interna 

Equidade externa 

2 – Condições de trabalho Jornada de trabalho 

Ambiente físico seguro e saudável 

3 – Uso e desenvolvimento de capacidades Autonomia 

Significado da tarefa 

Identidade da tarefa 

Variedade de habilidades 

Retroinformação 

4 – Chances de crescimento e segurança Possibilidade de carreira 

Crescimento profissional 

Segurança de emprego 

5 – Integração social na empresa Igualdade de oportunidades 

Relacionamento 

Senso comunitário 

6 – Constitucionalismo Respeito às leis e direitos trabalhistas 

Privacidade pessoal 

Liberdade de expressão 

Normas e rotinas 

7 – Trabalho e espaço total de vida Papel balanceado no trabalho 

8 – Relevância social da vida no trabalho Imagem da empresa 

Responsabilidade social pelos serviços 

Responsabilidade social pelos produtos 

Responsabilidade social pelos empregados 

     Fonte: Walton (1973, p. 54). 

 

Pela análise do QUADRO 4 percebe-se que o modelo de Walton (1973) é o que apresenta o 

mais elevado número de dimensões (oito), podendo-se constatar que é um modelo que 

enfatiza o trabalho como um todo. Tendo em vista que no ambiente de trabalho existe grande 

diversidade de preferências humanas relacionadas à educação, classe social, personalidade e 

cultura e que esses fatores influenciam diretamente na satisfação dos colaboradores, 

considera-se esse modelo o mais apropriado, devido à abrangência e variedade de suas 

dimensões. Asseveram Pedroso e Pilatti (2010) que o modelo de Walton (1973), mesmo após 

quase quatro décadas, continua sendo um dos mais utilizados para subsidiar pesquisas na área 
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da QVT e é considerado o mais completo, sendo usado principalmente por estudiosos de 

Administração. 

 

A preocupação com a saúde e QVT tem sido emergente nas ultimas décadas, pois passou a se 

perceber que o sucesso de uma empresa está relacionado de forma diretamente proporcional 

ao bem-estar físico e mental dos colaboradores a ela vinculados. Nesse sentido, grande 

quantidade de pesquisas tem sido desenvolvida no Brasil investigando esse assunto. Os 

estudos sobre QVT, segundo Goulart e Sampaio (2004), baseiam-se em indicadores de 

diferentes disciplinas atreladas ao conceito da Organização Mundial da Saúde (OMS). 

 

 

2.4 Evidências de alguns dos estudos desenvolvidos no Brasil sobre a qualidade de vida 

no trabalho 

 

Muito se tem debatido e estudado o tema QVT, podendo-se notar que o interesse acadêmico 

por esse tema tem aumentado consideravelmente. Rodrigues (1999) assevera que os primeiros 

estudos com o intuito de diagnosticar a QVT datam do início da década de 1970. Porém, no 

Brasil, esses estudos começaram a ser realizados apenas a partir dos anos 1980. Esse fato 

também foi observado por Areias e Comandule (2006), para quem a QVT tem sido objeto de 

amplos estudos no Brasil, principalmente pela alta incidência e prevalência do sofrimento 

mental do trabalhador, levando-o ao adoecimento físico, gerando altos custos para as 

empresas e o governo e ocasionando baixa produtividade, afastamentos médicos e 

absenteísmo. 

 

A partir das pesquisas de Fernandes (1996), descobriu-se que o maior problema para analisar 

e investigar a QVT consiste na alta diversidade e diferenças individuais, seja nos valores, seja 

nas preferências pessoais. 

 

Lima (1998) alerta que o conceito de QVT ainda está longe de consenso na literatura, pois 

pelo fato de não ter um conceito fechado e único, ele costuma ser aplicado em diversidade de 

contextos. 

 

Para ilustrar o exposto, apresentam-se a seguir alguns estudos realizados sobre o tema e suas 

principais conclusões. 
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1) Belo (2009) pesquisou a QVT dos garis da área central de Belo Horizonte. Em sua 

pesquisa, a autora utilizou um questionário baseado no modelo de Westley (1979), que 

procurava responder à seguinte questão: quais as características da QVT dos garis da área 

central de Belo Horizonte. A metodologia foi descritiva e o foco da pesquisa foi a 

Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) da capital Belo Horizonte-MG. Em relação ao 

bloco econômico, todas as variáveis indicaram a existência de um ambiente trabalho justo e 

saudável. Quanto ao político, apresentou, no geral, boa QVT, porém duas variáveis 

mereceram destaque: a avaliação da atuação sindical e o grau de liberdade apresentaram 

percentuais abaixo da média geral. No que diz respeito aos indicadores psicológicos, as 

variáveis criatividade e execução de tarefas não alcançaram os índices desejados para uma 

boa QVT. Já no fator sociológico, os resultados apuraram boa avaliação dos garis em relação 

à qualidade de vida, porém se evidenciou a necessidade de trabalhar duas variáveis: 

oportunidade de participação e possibilidades de tomar decisões.  

 

De modo geral, os indicadores mostraram que a QVT dos garis da área central de Belo 

Horizonte apresentou-se satisfatória. Porém, constatou-se expressivo vácuo de estudos e 

pesquisas acadêmicas sobre garis, tendo a autora sugerido a realização de outras pesquisas 

envolvendo a QVT desses profissionais em outras capitais e, a partir desta, fazer uma análise 

comparativa entre as mesmas. Durante a realização da pesquisa de Belo foi observado que, 

embora não tenha sido objeto de seu estudo, existe significativa diferença salarial entre os 

garis da SLU e os que trabalham em empresas terceirizadas. 

 

2) Monaco e Guimarães (2000) investigaram a relação entre a gestão da qualidade total e a 

qualidade de vida no trabalho. O objetivo geral foi avaliar as transformações dos aspectos 

relacionados à QVT a partir da introdução do Programa de Qualidade Total (PQT) na 

Gerência de Administração da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos na sua Diretoria 

Regional de Santa Catarina. Nesse estudo, os autores utilizaram como referência o modelo de 

Walton (1973), pelo fato de ele ser considerado na literatura corrente o mais amplo e por levar 

em conta fatores intra e extraorganização. Pretendiam os autores aprofundar o debate sobre as 

contribuições do PQT para a qualidade de vida no trabalho, tendo como objeto de estudo uma 

empresa pública de grande porte, que presta serviços de fundamental importância para a 

sociedade brasileira e está diretamente relacionada com a melhoria do ambiente de trabalho. 

Essa investigação caracterizou-se como teórico-empírico, em que o processo de pesquisa se 

iniciou por meio de um estudo exploratório do tema. Posteriormente, assumiu-se 
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delineamento descritivo e predominantemente qualitativo. Utilizou-se como instrumento de 

coleta de dados a aplicação de um questionário semiestruturado, sendo as entrevistas gravadas 

e transcritas para tratamento qualitativo das respostas. Como resultado dessa pesquisa, os 

autores perceberam que o Programa de Qualidade Total (PQT) não foi bem implantado na 

empresa, pois grande parte dos funcionários, principalmente do nível operacional, demonstrou 

desconhecimento do assunto, prejudicando, assim, as metas da empresa com a adoção desse 

programa.  

 

Observou-se também que para os colaboradores da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), 

a QVT está associada a diversos fatores como satisfação em trabalhar, reconhecimento, 

satisfação dos clientes internos e externos, alcance de metas, eliminação de erros e 

desperdícios e melhores condições de trabalho. Mas o fato do programa ter sido introduzido 

de forma impositiva por parte da gerência, gerou grande resistência dos empregados no início, 

que aos poucos foram se familiarizando com o programa, contribuindo para o seu bom 

desenvolvimento.  

 

Quanto ao aspecto QVT, as pessoas, de modo geral, associaram-na a melhor ambiente de 

trabalho, condições de trabalho, remuneração adequada, satisfação e identificação com o 

trabalho. A partir da análise do modelo de Walton (1973) podem-se fazer as seguintes 

constatações: os indicadores que apresentaram mais satisfação foram: ambiente físico de 

trabalho, significado e identidade de tarefa, crescimento profissional, relacionamento 

interpessoal, senso comunitário, respeito às leis e direitos trabalhistas, normas e rotinas, 

liberdade de expressão, imagem da empresa e responsabilidade da empresa por produtos e 

serviços. Encontrou nível satisfatório nos indicadores de autonomia, retroinformação, 

possibilidade de carreira e certo desconhecimento em relação à equidade externa. O nível 

insatisfatório foi registrado nos indicadores de remuneração, jornada de trabalho, uso de 

habilidades múltiplas, segurança no emprego, igualdade na distribuição de oportunidades, 

privacidade pessoal, papel balanceado da vida no trabalho e responsabilidade social da 

empresa em relação aos empregados. 

 

3) Vieira Filho (2010) investigou a QVT dos profissionais da área de Contabilidade de Belo 

Horizonte. Sua questão norteadora era: de que forma a QVT pode contribuir para o bem-estar 

dos profissionais de Contabilidade? O objetivo foi avaliar a percepção da QVT dos 

profissionais de Contabilidade atuantes em pequenas e médias empresas de Belo Horizonte. 
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Nesse trabalho o autor utilizou para embasamento de sua pesquisa o modelo de Walton 

(1973), procedendo-se a um estudo de caráter quantitativo com aplicação de questionário 

desenvolvido com profissionais de Contabilidade atuantes em organizações de pequeno e 

médio porte situadas em Belo Horizonte. O questionário foi aplicado para o universo de 100 

contadores. Concluiu-se, nesse trabalho, que na opinião desses profissionais não houve 

evidências de presença expressiva de QVT em suas atividades e que condições ambientais 

adequadas contribuem para o bem-estar das pessoas no local de trabalho. Observou-se 

também que o volume excessivo de trabalho pode prejudicar a saúde física e mental dos 

indivíduos, devendo-se, assim, buscar o equilíbrio nas relações de trabalho e vida social. 

 

4) A pesquisa de Jesus (2011) teve como principal objetivo verificar como o trabalho 

noturno reflete na QVT dos empregados de uma empresa de mineração. Sua questão 

norteadora foi: tendo como base o modelo de Walton, quais as percepções sobre o impacto do 

expediente noturno sobre a QVT dos empregados de uma empresa de mineração. Realizou-se 

estudo de caso utilizando um questionário estruturado a partir do modelo teórico de Walton 

(1973), permitindo análise quantitativa dos oito critérios de avaliação da QVT, relacionando 

aspectos internos e externos à organização. Utilizou-se o universo amostral composto de 147 

ferroviários da mineradora que atuam no trecho Vitória-ES. e Minas Gerais. Os questionários 

aplicados apresentaram resultados que revelam boa percepção da QVT por parte dos 

respondentes, principalmente nos critérios relacionados a: integração social na organização, 

condições de trabalho e relevância social da vida no trabalho. No entanto, detectou-se 

insatisfação por parte dos mesmos em relação aos critérios que tratam de “compensação justa 

e adequada” e “constitucionalismo”. De maneira geral, obteve-se avaliação positiva da QVT e 

com esse estudo foi possível concluir que os trabalhadores noturnos sentem os efeitos do 

horário de trabalho principalmente em sua vida social, embora tenham sido enfáticos ao 

afirmarem que estão adaptados a esse horário e que isso não afeta sua qualidade de vida.  

 

5) Pereira (2006) investigou a QVT de docentes universitários de uma instituição pública 

(Universidade Federal de Viçosa - UFV) e outra privada (Centro Universitário de Caratinga - 

UNEC) do leste de Minas Gerais. Esse trabalho tratou-se de um estudo exploratório realizado 

com professores de ensino superior dos cursos de licenciatura, sendo que nessas duas 

instituições são ofertados os seguintes cursos: Educação Física, Física, Matemática, Química, 

História, Geografia, Letras e Ciências Biológicas, comuns às duas instituições. Pereira (2006) 
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utilizou um questionário semiestruturado que foi adaptado a partir do modelo de Walton 

(1973). 

 

Verificou-se que a maioria dos docentes entrevistados é do sexo masculino, principalmente na 

Universidade Federal de Viçosa (UFV). Prevaleceu o estado civil “casados”, sem filhos e a 

faixa etária de 31 a 50 anos. No tocante ao grau de titulação, constatou-se que na UFV 

predominou o doutorado, enquanto na UNEC prevaleceu o nível de especialização. 

 

No que diz respeito à frequência do índice de satisfação nas dimensões de QVT na UFV, 

foram obtidos os seguintes resultados: relevância social do trabalho (83,4%), 

constitucionalismo (83,3%), condições de trabalho (77,9%), uso e desenvolvimento de 

capacidades (77,7%), oportunidade de crescimento e segurança (77,7%), integração social na 

organização (75,9%), trabalho e espaço total de vida (64,8%) e compensação justa e adequada 

(50,9%). As duas dimensões que apresentaram mais alto índice de insatisfação foram a 

compensação justa e adequada, com 50,9%, e trabalho e espaço total de vida, com 32,4% de 

insatisfação. 

 

Já os resultados obtidos na UNEC foram: relevância social do trabalho (91,6%), integração 

social na empresa (90,8%), constitucionalismo (89,8%), compensação justa e adequada 

(81,5%), condições de trabalho (81,8%), oportunidade de crescimento e segurança (74,9%) e 

uso e desenvolvimento das capacidades (72,2%). Nessa instituição as duas categorias que 

apresentaram elevados índices de insatisfação foram o trabalho e o espaço total da vida, com 

37,1%, e uso e desenvolvimento de capacidades, com 27,7% de insatisfação. 

 

Pereira (2006) concluiu que, ao comparar os dois conjuntos de docentes pesquisados, 

percebeu-se que são grupos maduros profissionalmente e que estão satisfeitos com as 

condições de QVT cujo significado está relacionado às condições materiais e não materiais 

adequadas à execução das tarefas. 

 

Ressalta-se que tanto os docentes da UFV quanto os da UNEC identificaram a dimensão 

relevância social do trabalho como sendo aquela que mais proporciona satisfação no trabalho.  

 

Com a realização dessa pesquisa Pereira (2006) espera que, a partir da reflexão dos resultados 

apresentados, estes possam servir de parâmetros para que sejam implementadas políticas de 
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legitimação dessas instituições e do papel dos atores que as compõem. E, finalmente, espera-

se poder contribuir para a melhoria do cenário dos dois centros de ensino e atentar para a 

criação de programas que promovam a QVT dos seus docentes, revertendo na melhoria e na 

sustentabilidade das relações. 

 

6) Belo (2008) pesquisou a QVT dos desembargadores lotados no Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais e dos juízes de primeira instância lotados no Fórum Lafayete, em Belo 

Horizonte. Posteriormente, a autora fez um comparativo entre a QVT dos desembargadores e 

dos juízes. O marco teórico utilizado nesse estudo foi o modelo de Hackmam e Oldham 

(1975), tendo como objetivo principal levantar as características da QVT dos magistrados de 

primeira e segunda instâncias de Belo Horizonte.  

 

A investigação concluiu que os desembargadores e juízes sentem-se, de modo geral, 

satisfeitos com os diversos fatores inerentes ao cargo. No entanto, os dados identificaram, em 

relação aos fatores contextuais, a necessidade de melhorias em diversos fatores, entre eles a 

satisfação com o ambiente social, satisfação com a supervisão, satisfação com a segurança do 

trabalho e necessidade de crescimento individual.  

 

7) Abreu (2011) analisou a QVT de pessoas com deficiência, direcionada para aqueles com 

deficiência visual, auditiva e física. Os métodos de pesquisa adotados foram o quantitativo e o 

qualitativo, de caráter descritivo, mediante um estudo de caso em uma empresa metalúrgica 

de grande porte. O objetivo foi investigar a QVT de pessoas com deficiência, utilizando como 

marco teórico o modelo de Walton (1973). A autora utilizou como instrumento de coleta de 

dados a aplicação de um questionário e a realização de uma entrevista. 

 

A população investigada demonstrou que as dimensões condições de trabalho, oportunidades 

de crescimento profissional, remuneração e uso e desenvolvimento de capacidades foram as 

que apresentaram as mais baixas médias. Quando questionados sobre qual variável mais 

influenciava a sua QVT, a resposta foi que a oportunidade de crescimento profissional era a 

mais importante. 

 

Concluiu-se, com a análise descritiva dos dados obtidos juntamente com as entrevistas 

realizadas, que, tendo como base o modelo de Walton (1973), a QVT da população amostrada 

foi considerada satisfatória nos oito indicadores. 
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8) Schmidt (2004) optou por pesquisar a QVT de profissionais de enfermagem atuantes em 

unidades do bloco cirúrgico. A hipótese inicial desse trabalho foi que a qualidade de vida do 

indivíduo está diretamente correlacionada com a QVT. O objetivo geral foi avaliar e 

correlacionar as variáveis de qualidade de vida e QVT dos profissionais de enfermagem de 

quatro hospitais da cidade de Londrina-PR., sendo considerado um estudo descritivo e 

correlacional, com a participação de 105 trabalhadores. A investigação concluiu que, entre 

todos os domínios avaliados, o fator remuneração foi considerado fonte de menos satisfação, 

entretanto, a variável status profissional foi a que apresentou mais satisfação. Quanto à 

correlação entre qualidade de vida e QVT, comprovou-se não haver correlação. Dessa forma, 

não foi comprovada a hipótese inicial. 

 

9) Kanikadan (2005) investigou a QVT dos professores de inglês, aplicando os modelos de 

análise biopsicossocial e de competência do bem-estar organizacional. O objetivo principal 

desse estudo foi identificar as percepções de QVT dos professores de inglês utilizando o 

modelo de competências para a Gestão de Qualidade de Vida no Trabalho (GQVT) e a 

abordagem biopsicossocial (BPSO-96). O trabalho caracterizou-se como descritivo, adotando-

se a pesquisa survey e como instrumento de coleta de dados um questionário, contando com 

um universo de 91 professores de inglês. Percebeu-se que os docentes demonstraram 

percepção positiva dos fatores que influenciam na QVT, porém encontraram deficiência nas 

questões relacionadas à saúde e carreira. 
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QUADRO 5 - Síntese de alguns estudos de QVT realizados no Brasil 

Autor Modelo utilizado Público Conclusão 

Belo (2009) Westley (1979) Garis da área central de Belo 

Horizonte - MG 

QVT satisfatória 

Monaco e 

Guimarães (2000) 

Walton (1973) Servidores da Empresa 

Brasileira de Correios e 

Telégrafos de Santa Catarina 

Os indicadores que apresentaram 

satisfação foram: ambiente 

físico, significado e identidade 

com a tarefa, crescimento 

profissional e relacionamento 

interpessoal 

Vieira Filho 

(2010) 

Walton (1973) Profissionais de contabilidade 

de Belo Horizonte-MG 

Não apresentou expressiva de 

qualidade de vida em seu 

trabalho 

Jesus (2011) Walton (1973) Empregados de uma empresa 

de mineração 

De modo geral, verificou-se 

positiva avaliação da QVT 

Pereira (2006) Walton (1973) Docentes universitários da 

Universidade Federal de 

Viçosa e do Centro 

Universitário de Caratinga–

MG 

Os dois conjuntos de docentes 

estão satisfeitos com as 

condições de QVT 

Belo (2008) Hackmam e 

Oldham (1975) 

Desembargadores e juízes da 

Comarca de Belo Horizonte 

MG 

De modo geral, a população 

amostrada sente-se satisfeita com 

sua QVT 

Abreu (2011) Walton (1973) Pessoas com deficiência física, 

auditiva e visual 

A qualidade de vida dos 

deficientes foi considerada 

satisfatória 

Schmidt (2004) Não utilizou algum 

modelo, procurou a 

correlação entre 

qualidade de vida e 

QVT 

Profissionais de enfermagem 

atuantes no bloco cirúrgico 

Constatou-se correlação entre 

qualidade de vida e QVT 

Kanikadan (2005) Abordagem 

biopsicossocial 

Professores de inglês Os resultados mostraram que os 

professores percebem a QVT de 

forma positiva, encontrando 

deficiência nas questões de saúde 

e carreira 

Fonte: autor da pesquisa. 

 

Analisando o QUADRO 5, nota-se que houve tendência à escolha do modelo de Walton 

(1973) para embasamento das pesquisas relativas à QVT, bem como da variedade de públicos 

investigados. De maneira geral, os resultados têm mostrado que os estudos foram 

satisfatórios. 

 

O mundo tem passado por transformações constantes, tanto na esfera política como no cenário 

econômico e social. A educação como fenômeno social não ficou isenta dessa revolução, ao 

contrário, ela passou a ser vista como um dos elementos fortes dessa mudança. 
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Para Maués (2003), as mudanças que ocorreram na estrutura da sociedade, principalmente no 

processo do trabalho, com a introdução de novas tecnologias e com o esgotamento do 

fordismo, passaram a exigir a formação de um novo modelo de trabalhador, mais flexível, 

eficiente e polivalente. 

 

Com isso, o trabalho docente tem enfrentado vários problemas que perpassam desde a 

exigência constante de qualificação do professores, falta de valorização financeira e social, 

violência, chegando a constantes alterações nas políticas públicas implementadas pelos 

governos. 
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3 O CENÁRIO EDUCACIONAL BRASILEIRO E SUAS MUTAÇÕES 

 

 

De acordo com Branquinho (2010), desde o início da vida humana, de uma forma ou de outra, 

a educação sempre esteve presente na sociedade, na qual alguém sempre se responsabilizou 

por ela. No entanto, a atual configuração do trabalho docente é bastante recente. 

 

Nas últimas décadas 1980 e 1990, ocorreu um esquecimento, em termos de publicação, de 

assuntos relacionados a essa classe, que é fundamental no desenvolvimento da sociedade. Foi 

observada por Sant’Anna, Costa e Moraes (2000) que é inegável a relevância do papel 

desempenhado pelos professores da educação básica na formação dos indivíduos e em sua 

efetiva transformação em cidadãos. No entanto, ao longo das últimas décadas, o que se tem 

constatado é o total descaso para com esses profissionais. 

 

Com base no exposto, este tópico busca resgatar estudos sobre o trabalho docente, focando 

dois aspectos importantes para esses profissionais: o primeiro diz respeito à necessidade de 

rever sua formação e qualificação; o segundo refere-se às transformações ocorridas no mundo 

docente que tem causado desmotivação, sofrimento e baixa autoestima dos professores. 

 

 

3.1  A formação e qualificação de professores no Brasil 

 

Segundo Freitas (2002), o debate sobre políticas de formação de professores evoca dois 

movimentos que se entrelaçam de forma contraditória na realidade atual: o movimento dos 

educadores em favor da reformulação dos cursos de formação dos profissionais de educação e 

o processo de definição das políticas públicas da educação. 

 

Em pesquisa recente que teve o objetivo de fazer um levantamento da situação de formação, 

carreira e salário dos professores, Gatti e Barreto (2009) constataram que os profissionais do 

ensino constituem o terceiro grupo ocupacional mais numeroso do país e o que possui o mais 

alto nível de instrução (médio e superior). Essa tendência é aumentar, em face da exigência 

legal de formação em nível superior para todos os professores, feita pela Lei 9.394/96. Com 

isso, houve expansão do número de cursos de licenciatura entre 2001 e 2006, porém o número 
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de matrículas aumentou em ritmo mais lento, à exceção do curso de Pedagogia, no qual 

praticamente dobraram no período. 

 

Outro aspecto ressaltado na pesquisa de Gatti e Barreto (2009) diz respeito ao processo de 

formação continuada. Detectou-se que a mesma é organizada com pouca sintonia com as 

necessidades e dificuldades dos docentes e da escola. Com isso, a maioria dos formadores não 

tem conhecimento dos contextos escolares e dos professores que estão formando. E também 

não percebe que os programas de formação não preveem acompanhamento e apoio 

sistemático da prática pedagógica dos docentes, que os professores têm dificuldade de 

prosseguir em suas práticas com eventuais inovações e que a descontinuidade das políticas e 

orientações do sistema dificulta a consolidação dos avanços alcançados. 

 

Nessa mesma direção, Freitas (2002) avalia que a política de formação de professores está 

seriamente comprometida devido a diretrizes legais que banalizaram os cursos de formação de 

docentes. E enfatizam que ocorreu: a aceleração e o rebaixamento da formação com cursos de 

menor carga horária; o descomprometimento com a pesquisa, a investigação e a formação 

multidisciplinar; o deslocamento da formação da Universidade e, no interior, das faculdades/ 

centros de educação para os institutos superiores de educação e instituições isoladas; o 

privilégio de processos de avaliação de desempenho e de competências vinculadas ao saber 

fazer e ao como fazer, em vez de processos que tomam o campo da educação em sua 

totalidade, com seu status epistemológico próprio, retirando a formação de professores do 

campo da educação para o campo exclusivo da prática. 

 

Kuenzer (2011) assevera que esse debate sobre a formação dos professores é uma questão que 

está longe de ser enfrentada adequadamente, ao se pretender mudar uma realidade que vem se 

arrastando há décadas. A autora acentua que os cursos de licenciatura têm sido uma boa opção 

para os trabalhadores que querem ter um curso superior, mas não pretendem trabalhar na área; 

ou que há crescimento, no mercado, da oferta de licenciaturas com qualidade discutível, que 

não viabilizam o ingresso na carreira docente pela via dos processos seletivos.  

 

Salienta, também, que a baixa atratividade da carreira, em face de sua desvalorização social 

(baixos salários, precárias condições de trabalho, precário nível de profissionalização, alunos 

cada vez menos comprometidos, baixo reconhecimento, alto nível de estresse e crescente 
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intensificação de tarefas), proporciona cada vez mais o surgimento de profissionais com baixa 

capacidade profissional no campo docente. 

 

Enfim, os dados reiteram o que tem sido constatado nas últimas décadas: a política 

de formação só tem sentido quando integrada à estruturação da carreira docente, à 

política salarial que assegure a dignidade do professor e a garantia de condições 

adequadas de trabalho (KUENZER, 2011, p. 25). 

 

Apura-se que o processo de formação de docentes no Brasil precisa passar por uma verdadeira 

revolução na sua estrutura formativa e nos currículos dos cursos. É preciso integrar a 

formação em instituições articuladas e voltadas para esse objetivo. Torna-se necessário, tendo 

em vista as grandes mudanças ocorridas no cenário mundial (tecnologias, globalização, 

informação), que o processo de formação de professores esteja em sintonia com essas 

constantes alterações e possibilite aos mesmos a devida qualificação para enfrentamento dessa 

nova realidade, evitando insatisfação, desgastes, pressões e estresse no momento de ir para a 

sala de aula. 

 

A mudança nos cursos de formação inicial de professores terá de corresponder, em 

extensão e profundidade, aos princípios que orientam a reforma da educação básica, 

mantendo com esta sintonia fina. Não se trata de criar modismos pedagógicos e 

espaços institucionais que favoreçam a constituição, nos futuros professores, das 

competências docentes que serão requeridas para ensinar e fazer com que os alunos 

aprendam de acordo com os objetivos e diretrizes pedagógicas traçados para a 

educação básica (MELLO, 2000, p. 18). 

 

Percebe-se, assim, que a falta de uma formação de qualidade é um fator que pode interferir na 

QVT desses profissionais, pois, no momento de enfrentamento da sua prática educativa, por 

não estarem devidamente preparados, não estão conseguindo resultados positivos e, 

consequentemente, recebendo baixa nota na avaliação de desempenho, gerando, assim, 

desmotivação, insatisfação e estresse. Esse também é o pensamento de Davis e Aguiar (2010), 

que afirmam que a falta de uma política bem definida acerca da formação docente tem criado 

grande desânimo no professorado e insatisfação com os resultados obtidos em seu trabalho, 

tudo isso gerando, como resultado, grande desgaste nas relações internas da escola. 

 

Reconhece Maués (2003) que muitas transformações têm ocorrido no mundo do trabalho em 

todas as esferas, sobretudo a partir dos anos 1970, e estas desencadearam as reformas 

educacionais do final da década de 1980, devido principalmente à revolução tecnológica e à 

globalização da economia. No que diz respeito às atividades docentes, observa-se que esses 
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profissionais têm passado por alguns desgastes como desvalorização, violência no ambiente 

escolar, exigência constante de qualificação. 

 

 

3.2 Mutações do mundo do trabalho docente 

 

Basso (1998) entende que o objetivo do trabalho docente é instituído pela finalidade da ação 

de ensinar, ou seja, o professor é o agente mediador entre o processo de apropriação do 

conhecimento pelo estudante e os significados da prática social humana que forma o conjunto 

de saberes que estão efetivos em uma prática social determinada. Mas que, conforme Pereira 

(2006), modifica-se com o passar do tempo, pois está ligada à própria evolução da realidade 

social e é temporal.  

 

A cada fase os saberes, valores e regras assumem contornos específicos de sua época e esses 

contornos também se aplicam à profissão do professor. Branquinho (2010) complementa essa 

ideia argumentando que essas transformações têm se traduzido em modificações na função do 

professor, o qual, muitas das vezes, não quer ou não sabe como lidar com essas novas 

exigências. Pode-se observar, a seguir, de que forma esses contornos têm sido incorporados 

na prática pedagógica desses profissionais e como estão refletindo na qualidade de vida dos 

mesmos. 

 

O final da década de 1970 é marcado por um crescimento jamais visto na rede pública de 

ensino, tendo em vista a ampliação do direito à educação. De acordo com Garcia, Tapia e Fita 

(2003), as características do trabalho docente nessa década eram: o controle da sala de aula, a 

instrução dos educandos, a especialização em seus respectivos conteúdos disciplinares e a 

conquista do direito de, como profissionais, participarem na elaboração de políticas 

educacionais e discussão das práticas escolares. 

 

Em relação à organização social do sistema educativo no final dos anos 1970 e início dos anos 

1980, Pereira (2006) revela que a organização social e do sistema educativo passavam pelo 

modo racional, pelo emprego da tecnologia, na qual as decisões tinham que ser válidas, 

científicas, extrapoladas, desenvolvidas e aplicadas em massa. Para aplicar esses princípios, 

havia a necessidade de se terem especialistas que tinham como missão superar a distância 
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entre os pesquisadores e a política educativa, uma vez que o conhecimento científico era 

utilizado para legitimar os interesses políticos.  

 

Já Freitas (2002) defende que a luta dos educadores no final dos anos 1970 e início da década 

de 1980 no movimento da democratização da sociedade trouxe contribuições importantes para 

a educação e para a forma de olhar a escola e o trabalho pedagógico. A começar colocando 

em evidência as relações existentes entre educação e sociedade e a estreita vinculação entre a 

forma de organização da sociedade, os objetivos da educação e a forma como a escola se 

organiza. 

 

Ainda conforme Freitas (2002), os anos 1980 representaram a ruptura com o pensamento 

tecnicista que predominava na época até então. Complementa Oliveira (1998) que outro 

aspecto relevante que aconteceu na década de 1980 foi a arrancada da ideologia da 

privatização que ganhou força com o esgotamento do regime militar e o crescimento da classe 

média decorrente do “milagre econômico”.  

 

Oliveira (2002) sintetizou as discussões sobre a organização do processo do trabalho escolar 

esclarecendo que, devido à ampliação do direito à educação no Brasil nas décadas de 1970 e 

1980, elas provocaram crescimento jamais visto na rede pública de ensino. Esse 

desenvolvimento ocorreu de maneira desordenada, pouco planejada, com características de 

um regime autoritário, combinando elementos de descentralização administrativa com 

planejamento centralizado. 

 

Ainda de acordo com Oliveira (2002), essas constatações levaram a profundas mudanças na 

gestão da educação, o que ficou evidente na defesa de mecanismos mais coletivos e 

participativos de planejamento escolar, que em grande parte foram reconhecidos com a 

Constituição Federal de 1988. Já os anos 90 podem ser caracterizados como a década da 

reforma educacional no Brasil. Contudo, essas alterações trouxeram novas exigências 

profissionais para os professores, sem a necessária adequação das condições de trabalho, 

resultando em mais responsabilização do professor pelo desempenho da escola e do aluno, 

sobre a sua formação, obrigando-o a buscar constantemente, por sua conta, formas de 

requalificação. 
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As reformas educacionais de 1990 trouxeram também mudanças e crises que representaram 

intensificação do trabalho, gerando sobrecarga de tarefas trazidas pelos novos processos de 

ensino e avaliação. Tudo isso somado a condições extremamente extenuantes de trabalho, 

fazendo com que os docentes extrapolassem muitas vezes o que era prescrito como sua 

atividade. 

 

As reformas educacionais iniciadas na década de 90, entre essas a de formação de 

professores, requerem ser compreendida com parte das ações implementadas nos 

contexto da reestruturação do Estado brasileiro que, em consonância com os 

preceitos da chamada agenda neoliberal, promoveu ajustes, estabeleceu novos 

marcos regulatórios, mudando substancialmente o campo da educação. Analistas de 

organismos multilaterais afirmavam, enfaticamente, a existência de um 

descompasso entre a educação oferecida pelos sistemas educacionais e as 

necessidades do mercado de trabalho, descompasso esse que se expressaria sob a 

forma de crise que, anacronicamente, atinge os sistemas educacionais (CAMPOS, 

2003, p. 22). 

 

Reforçando o quadro de desgaste por que passaram os docentes, Caldas (2007), em sua 

pesquisa, constatou que, além das pressões anteriormente citadas, também foram identificadas 

outras, como: desvalorização da educação, péssimas condições de trabalho, desgaste mental 

do trabalho, dificuldade de relacionamento social nas escolas, falta de políticas públicas de 

valorização do magistério, falta de segurança e aumento da violência.  

 

Pode-se analisar, a partir dessas questões, que cada vez mais a atividade docente tem se 

expandido além do campo pedagógico, provocando excessivo desgaste físico e emocional 

dessa categoria, o que pode comprometer a qualidade de vida desses trabalhadores. Esse 

pensamento está em conformidade com as pesquisas de Branquinho (2010), que refere que a 

partir da década de 1980 existe consenso entre os pesquisadores de que a origem da maioria 

dos problemas enfrentados pelos docentes reside nas recentes transformações ocorridas no 

contexto social, político, cultural e econômico, bem como nas reformas educacionais 

implantadas nas últimas décadas. Como decorrência desses problemas, os principais efeitos 

são doenças, transtornos psíquicos, estresse e Burnout
4
, o que tem afetado negativamente a 

qualidade de vida dos professores.  

 

 

 

                                                           
4
 Segundo Freudenberger (1974), a síndrome de Burnout pode ser definida como e estado de esgotamento ou 

exaustão decorrente de grande esforço e dedicação ao trabalho, em que o indivíduo abdica ou deixa de lado suas 

próprias necessidades. 
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3.3  Caracterizando o município de Paracatu-MG   

 

O município de Paracatu está localizado no noroeste do estado de Minas Gerais e possui os 

seguintes limites: ao norte, com a cidade de Unaí; ao sul, com a cidade de Vazante; ao leste, 

com a cidade de João Pinheiro; e a oeste, com a cidade de Cristalina-GO. Está a 220 km de 

Brasília-DF e a 500 km de Belo Horizonte. 

 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município 

possui área de 8.230 km
2
, população de 85.448 habitantes e foi tombado como patrimônio 

histórico e artístico nacional em 2010.  

 

A receita orçamentária do município nos últimos anos apresentou os seguintes números: 2009 

- 128.711.000,00, 2010 - 134.765.000,00, 2011 - 168.500.000,00 e 2012 - 194.500.000,00. 

Paracatu é referência no cenário estadual, pela sua produção agrícola – soja, milho, feijão – e 

também pela criação extensiva de gado nelore. Destaca-se também pelo extrativismo mineral, 

possuindo a maior mina de ouro do Brasil. Além do ouro, existe também a extração de 

chumbo e zinco, bem como duas usinas de biocombustível que produzem álcool e açúcar. 

 

O município de Paracatu recebe, cada vez mais, alto número de estudantes oriundos de 

diversas partes da região e do Brasil que procuram as instituições de ensino superior da 

cidade, cuja rede engloba quatro faculdades: Faculdade do Noroeste de Minas (FINOM), 

Atenas, Universidade de Montes Claros (UNIMONTES) e Faculdade Tecsoma (FATEC); e o 

Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM) Campus Paracatu.  

 

A rede de educação estadual pública de Paracatu conta com 14 escolas, onde são atendidos, 

conforme dados do Educa Censo, 10.763 alunos, sendo 7.080 no ensino fundamental e 3.683 

no ensino médio. Já a rede de educação privada do município é constituída por quatro 

instituições, sendo: o Colégio Dom Elizeu Van de Weijer (Anglo); o Colégio Atenas (método 

Positivo); o Colégio Equipe (Objetivo) e o Colégio Soma (Pitágoras). Não foi possível 

quantificar o número de alunos matriculados nessas instituições, pois, segundo as mesmas, 

trata-se de um dado não permitido para divulgação. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

Segundo Rudio (2011), pesquisa é um conjunto de atividades orientadas para a busca de 

determinado conhecimento. Assim, para que uma pesquisa possa merecer o qualificativo de 

científica ela deve ser feita de modo sistematizado e, conforme Gil (2010), utilizando método 

próprio e técnicas específicas e procurando um conhecimento que se refira à realidade 

empírica.  

 

Percebe-se, portanto, que a pesquisa científica é uma atividade voltada para a solução de 

problemas teóricos ou práticos com o emprego de processos específicos. Geralmente as 

pesquisas referem-se aos mais diversos fins e objetivos. Cada trabalho é naturalmente 

diferente de qualquer outro, por isso, faz-se necessária sua classificação, levando em 

consideração características específicas de cada estudo. 

 

 

4.1 Delineamentos da pesquisa 

 

Gil (2010) define como delineamento o planejamento da pesquisa em sua dimensão mais 

ampla, que envolve os fundamentos metodológicos, os objetivos, o ambiente de pesquisa e as 

técnicas de coleta e análise de dados. 

 

Trata-se de uma pesquisa do tipo survey que, conforme Tanur citado por Pinsonneault e 

Kraemer (1993), é uma maneira de obtenção de dados ou informações sobre características, 

ações ou opiniões de determinado grupo de pessoas, indicado como representante de uma 

população-alvo, por meio de um instrumento de pesquisa, geralmente um questionário.  

 

Quanto ao propósito, classificou-se como descritiva. Pinsonneault e Kraemer (1993) 

preconizam que esse tipo de estudo busca identificar quais situações, eventos, atitudes ou 

opiniões estão manifestos em uma população e descreve a distribuição de algum fenômeno na 

população ou entre os subgrupos da população.  
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No que diz respeito aos níveis de mensuração das variáveis, esta pesquisa utilizou as 

denominadas quantitativas ordinais. De acordo com Martins (2008), é indispensável que o 

pesquisador tenha claro o nível de mensuração da variável que pretende analisar, pois 

dependem dessa variável as possíveis operações aritméticas entre seus valores.  

 

 

4.2 População e amostra da pesquisa 

 

Este estudo investigou a QVT dos professores públicos estaduais e particulares da cidade de 

Paracatu-MG, que atuam no ensino médio. Esse município conta com o total aproximado de 

784 professores que atuam na educação pública e privada. Para tanto, foram distribuídos 220 

questionários, dos quais foram devolvidos devidamente preenchidos 196, que foram objeto de 

estudo da presente pesquisa. 

 

O grupo de professores que formaram a rede pública foi constituído pelos docentes que atuam 

na rede estadual mais o grupo daqueles que atuam na rede federal. Os docentes da rede 

municipal não foram investigados, pois o município não oferece o nível de ensino médio. 

Quanto à rede privada, foram investigadas as seguintes instituições: Colégio Dom Elizeu Van 

de Weijer (Anglo); o Colégio Atenas (Positivo); e o Colégio Soma (Pitágoras). 

 

 

4.3 Coleta e tratamento de dados 

 

Neste estudo foi utilizado como instrumento de pesquisa para a coleta de dados questionário 

semiestruturado elaborado pelo próprio autor, baseado no modelo de Walton (1973), contendo 

35 perguntas envolvendo as oito dimensões (compensação justa e adequada; segurança e 

saúde nas condições de trabalho; oportunidade imediata para uso e desenvolvimento da 

capacidade humana; oportunidade de crescimento e segurança no trabalho; integração social 

na organização; constitucionalismo; o trabalho e o espaço total da vida; relevância social do 

trabalho na vida).  Marconi e Lakatos (2010) caracterizam esse procedimento como sendo um 

mecanismo constituído por uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas por 

escrito e sem a presença do pesquisador. 
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Ele contém perguntas de avaliação que consistem em emitir um julgamento a partir de uma 

escala com variados graus de intensidade para um mesmo item. As respostas sugeridas são do 

tipo quantitativo e indicam um grau de intensidade em escala Likert que, segundo Mafra 

(1999), é um método de medir a qualidade e também o grau de intensidade de satisfação do 

objeto em estudo. 

 

No tocante ao tratamento de dados, foi feita análise multivariada dos dados, observando-se a 

correlação entre as variáveis envolvidas na pesquisa. Segundo Malhotra (2006), a correlação é 

uma estatística que resume a intensidade de associação entre duas variáveis métricas. É um 

índice que serve para determinar se existe relação linear entre x e y. Indica o grau em que a 

variação de x está relacionada com a variação da outra variável y.  

 

Como mecanismo para validação do questionário foi aplicado um pré-teste em 12 professores 

da educação infantil, em que não se constatou qualquer problema no mesmo. Gil (1994) 

afirma que o pré-teste verifica diversos itens que podem não estar em conformidade, como, 

por exemplo, clareza e precisão dos termos, forma e ordem das questões.  

 

Para a realização deste trabalho utilizou-se o pacote Predictive Analytics Software (PASW), 

anteriormente conhecido como Statiscal Package for the Social Sciences (SPSS).  

 

 

4.4 Limitações da pesquisa 

 

Embora o município de Paracatu-MG possua na rede pública 14 escolas, somente cinco delas 

e o Instituto Federal foram objeto de investigação, pois são os únicos que ofertam o nível de 

ensino médio, que é o público-alvo da pesquisa. 

 

Durante a realização da pesquisa identificou-se a existência de um grupo de professores que 

trabalham nas duas redes ao mesmo tempo, ou seja, têm um cargo na rede pública e outro na 

rede privada. Tendo-se que a análise foi feita levando-se em conta o universo total dos 

professores de Paracatu-MG., foi considerado o grupo de docentes que atuam 

simultaneamente nas duas redes, pois, independentemente de onde trabalham, eles estão 

inseridos no universo de docentes de Paracatu. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Esta parte da pesquisa se ocupa da apresentação e análise dos resultados obtidos com a 

investigação sobre a QVT dos professores públicos e privados de Paracatu-MG. 

Primeiramente, são apresentados os resultados da população investigada, em relação aos 

dados demográficos: idade, escolaridade, remuneração, gênero, tempo de serviço e rede de 

trabalho. 

 

Gráfico 1 - Dados demográficos (%) da população investigada 
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Verifica-se, conforme o GRÁF. 1, que em relação à variável idade a maioria dos professores 

analisados (67,80%) encontrava-se na faixa de 26 a 45 anos, sendo que o mais alto percentual 

situou-se na faixa de 26 a 35 anos (37,20%) e na faixa de 36 a 45 anos (30,60%), em que se 

pode deduzir que os docentes pesquisados encontravam-se numa faixa intermediária de idade. 

 

No que diz respeito ao fator escolaridade, percebe-se que essa classe de profissionais possuía 

alto grau de escolarização, sendo que 91,80% dos docentes detinham curso superior ou de 

pós-graduação e que os demais (8,20%) estavam cursando o ensino superior.  

 

Esse fenômeno encontra-se em consonância com o determinado na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB), Lei 9.394/96, que em seu artigo 62 exige que a formação de 

docentes para atuar na educação básica se faça em nível superior. 

 

Quanto à variável remuneração, esta apresentou forte tendência na última faixa salarial (acima 

de R$ 2.500), com 48,50%. Cabe ressaltar algumas considerações sobre essa dimensão: 

primeiro, incluíram-se nesta pesquisa professores públicos estaduais, federais e os da rede 

privada, o que pode ter provocado diferentes faixas salariais. Segundo, alguns docentes 

possuíam dois cargos, enquanto outros exerciam apenas um. Isso também pode ter provocado 

variação na mensuração dessa dimensão, porém, como esse não fator não é objeto principal 

desta pesquisa, não foi feito qualquer aprofundamento na investigação desse critério. 

 

No tocante ao gênero, houve domínio do feminino (61,70%) sobre o masculino (38,30%). Na 

abordagem da dimensão tempo de serviço, constatou-se que 45,90% dos investigados 

possuíam entre 10 e 15 anos de prática docente; 31,10% tinham cinco a 10 anos de 

experiência. Assim, pode-se concluir que a população amostrada já possuía ampla experiência 

com a docência. 

 

Também foi objeto de investigação a rede em que os professores estavam atuando, tendo em 

vista que alguns atuavam tanto na rede privada quanto pública. Verificou-se que 63,30% dos 

pesquisados atuavam somente na rede pública, sendo 17,10% na rede pública federal e 

82,90% na rede pública estadual; 27,00% atuavam somente na rede privada e 9,70% tanto na 

rede privada quanto na pública. 
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5.1 Análise das variáveis conforme população amostrada 

 

Este tópico tem como objetivo analisar as 28 variáveis que, baseadas no modelo de Walton 

(1973), foram propostas visando investigar a satisfação dos professores públicos e privados de 

Paracatu-MG. em relação aos fatores que influenciam em sua QVT. Nessa primeira fase, a 

análise foi feita considerando-se toda a população amostrada, ou seja, todos os professores da 

cidade, sem separação da rede de ensino onde trabalham. 

 

Para esta análise considerou-se como insatisfeito o conjunto de avaliações; de totalmente 

insatisfeito e um pouco insatisfeito igual ou superior a 50%; e como satisfeito o universo 

daqueles que responderam satisfeito, muito satisfeito e totalmente satisfeito igual ou superior 

a 50%. 

 

TABELA 1 - Avaliação da questão 7 

        Fonte: Pesquisa direta. 

 

Avaliando a variável 7, pode-se constatar que o mais alto percentual de respondentes 

considera-se satisfeito com a remuneração recebida pelos serviços que executam (41,80%); 

24,00% disseram que estão muito satisfeitos; já 11,70% estão totalmente satisfeitos; e 22,40% 

encontram-se pouco satisfeitos. De maneira geral, pode-se inferir que os docentes estão 

satisfeitos com a remuneração que recebem, notando que não apareceu a opção totalmente 

insatisfeita.  

 

 

 

 

7) Considerando a remuneração que você recebe pelo trabalho que executa, você se sente: 

 N % Total N 

TOTALMENTE INSATISFEITO 0 0 

UM POUCO INSATISFEITO 44 22,4% 

SATISFEITO 82 41,8% 

MUITO SATISFEITO 47 24,0% 

TOTALMENTE SATISFEITO 23 11,7% 

TOTAL 196 100,0% 
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TABELA 2 - Avaliação da questão 8 

8) Comparando a remuneração que você recebe com a dos seus colegas (na instituição que 

trabalha), você se sente: 

 N % of Total N 

TOTALMENTE INSATISFEITO 

UM POUCO INSATISFEITO 

0 

52 

0 

26,5% 

SATISFEITO 59 30,1% 

MUITO SATISFEITO 62 31,6% 

TOTALMENTE SATISFEITO 23 11,7% 

TOTAL 196 100,0% 

       Fonte: Pesquisa direta. 

 

A partir da análise da questão 8, que visa observar a remuneração recebida quando comparada 

com a que os outros colegas de instituição recebem, nota-se que o número de docentes um 

pouco insatisfeitos aumentou para 26,50%. Em contrapartida, o percentual de muito satisfeito 

também aumentou para 31,60%, porém o número de pessoas que responderam que estavam 

totalmente satisfeitas não teve alguma alteração: 23 professores. Mesmo assim, pode-se 

observar que a maioria dos investigados classificou que estão satisfeitos ou muito satisfeitos - 

30,10 e 31,60%, respectivamente.  

 

TABELA 3 - Avaliação da questão 9 

9) Quando comparada a remuneração que você recebe (na instituição que trabalha) em relação 

aos demais professores (de outras instituições), você se sente: 

 N % of Total N 

TOTALMENTE INSATISFEITO 

UM POUCO INSATISFEITO 

0 

46 

0 

23,5% 

SATISFEITO 85 43,4% 

MUITO SATISFEITO 53 27,0% 

TOTALMENTE SATISFEITO 12 6,1% 

TOTAL 196 100,0% 

       Fonte: Pesquisa direta. 

 

Fazer uma análise da satisfação dos professores quando comparado o que eles recebem em 

sua instituição com o que os colegas de outras escolas recebem foi o objetivo da questão 9. 
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Nesse caso, a tendência foi responder que estão satisfeitos (43,40%). Em direção contrária, os 

totalmente insatisfeitos diminuíram para somente 6,10%. 

 

TABELA 4 - Avaliação da questão 10 

10) Em relação à sua jornada de trabalho na instituição, você se sente: 

 N % of Total N 

TOTALMENTE INSATISFEITO 

UM POUCO INSATISFEITO 

0 

71 

0 

36,2% 

SATISFEITO 88 44,9% 

MUITO SATISFEITO 26 13,3% 

TOTALMENTE SATISFEITO 11 5,6% 

TOTAL 196 100,0% 

      Fonte: Pesquisa direta. 

 

No que diz respeito à sua jornada de trabalho (questão 10), nota-se significativo aumento o de 

respondentes que disseram estar pouco satisfeitos (36,20%), enquanto 44,90% manifestaram-

se satisfeitos. Acredita-se que o aumento de professores insatisfeitos com variável jornada de 

trabalho se deve ao fato de muito docentes trabalharem em dois cargos. 

 

TABELA 5 - Avaliação da questão 11 

11) Considerando a estrutura física de sua instituição no que diz respeito ao fator segurança, 

você se sente: 

 N % of Total N 

TOTALMENTE INSATISFEITO 

UM POUCO INSATISFEITO 

0 

23 

0 

11,7% 

SATISFEITO 60 30,6% 

MUITO SATISFEITO 77 39,3% 

TOTALMENTE SATISFEITO 36 18,4% 

TOTAL 196 100,0% 

      Fonte: Pesquisa direta. 

 

A questão 11 visa avaliar a satisfação dos docentes no que diz respeito ao fator segurança na 

instituição, considerando sua estrutura física. Nessa situação, 39,30% dos pesquisados 
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indicaram que estão muito satisfeitos, 30,60% posicionaram-se como satisfeitos e somente 

11,70% demonstraram estar um pouco insatisfeitos. 

 

TABELA 6 - Avaliação da questão 12 

12) Em relação ao fator conforto do ambiente físico de sua instituição, você se sente: 

 N % of Total N 

TOTALMENTE INSATISFEITO 

UM POUCO INSATISFEITO 

0 

22 

0 

11,2% 

SATISFEITO 62 31,6% 

MUITO SATISFEITO 80 40,8% 

TOTALMENTE SATISFEITO 32 16,3% 

TOTAL 196 100,0% 

      Fonte: Pesquisa direta. 

 

Considerando o critério conforto do ambiente físico da instituição, mais uma vez apurou-se 

que os professores estão muito satisfeitos (40,80%), enquanto somente 11,20% avaliaram-se 

como um pouco insatisfeitos. Dessa forma, pode-se concluir que, no tocante à estrutura física, 

as escolas de Paracatu-MG estão em muito boas condições, fato este que se deve em grande 

parte ao forte investimento do governo estadual nessa área. 

 

TABELA 7 - Avaliação da questão 13 

13) Em relação à liberdade para aplicar seus saberes e aptidões em sua instituição, você se 

sente: 

 N % of Total N 

TOTALMENTE INSATISFEITO 

UM POUCO INSATISFEITO 

SATISFEITO 

0 

0 

51 

0 

0 

26,0% 

MUITO SATISFEITO 88 44,9% 

TOTALMENTE SATISFEITO 57 29,1% 

TOTAL 196 100,0% 

      Fonte: Pesquisa direta. 
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Avaliando a questão 13, que aborda a liberdade de aplicar suas ideias, saberes e aptidões na 

instituição, a amostra investigada não demonstrou alguma insatisfação em relação a esse 

critério, todas as análises revelaram satisfação 26,00%, muita satisfação 44,90% e totalmente 

satisfeitos, que também apresentou alto percentual, 29,10%. 

 

TABELA 8 - Avaliação da questão 14 

14) Em relação ao processo de retroinformação (feedback) sobre o seu processo total de trabalho 

e sobre seu desempenho, você se sente: 

 N % of Total N 

TOTALMENTE INSATISFEITO 19 9,7% 

UM POUCO INSATISFEITO 77 39,3% 

SATISFEITO 63 32,1% 

MUITO SATISFEITO 34 17,3% 

TOTALMENTE SATISFEITO 3 1,5% 

TOTAL 196 100,0% 

      Fonte: Pesquisa direta. 

 

Em relação ao indicador retroinformação ou feedback sobre o trabalho desenvolvido, a análise 

da questão 14 revela que os professores não estão satisfeitos com essa variável. Pela primeira 

vez aparece o conceito totalmente insatisfeito, com índice de 9,70%; 39,30% disseram que 

estão pouco satisfeitos. Dessa forma, pode-se notar que esse indicador foi um dos que mais 

demonstraram insatisfação da população investigada. 

 

TABELA 9 - Avaliação da questão 15 

15) Como você se sente em relação ao fator “autonomia” para desenvolvimento de suas 

atividades profissionais: 

 N % of Total N 

TOTALMENTE INSATISFEITO 

UM POUCO INSATISFEITO 

0 

41 

0 

20,9% 

SATISFEITO 55 28,1% 

MUITO SATISFEITO 62 31,6% 

TOTALMENTE SATISFEITO 38 19,4% 

TOTAL 196 100,0% 

      Fonte: Pesquisa direta. 
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Analisando a questão 15, pode-se inferir que, em relação ao fator autonomia para 

desenvolvimento das atividades profissionais, não apareceu qualquer avaliação de totalmente 

insatisfeito. Encontrou-se percentual de 20,90% de professores pouco satisfeitos, 28,10% 

satisfeitos, 31,60% muito satisfeitos e 19,40% totalmente satisfeitos. 

 

TABELA 10 - Avaliação da questão 16 

16) Em relação às condições de crescimento na carreira profissional que sua instituição propicia 

aos docentes, você se sente: 

 N % of Total N 

TOTALMENTE INSATISFEITO 27 13,8% 

UM POUCO INSATISFEITO 91 46,4% 

SATISFEITO 48 24,5% 

MUITO SATISFEITO 22 11,2% 

TOTALMENTE SATISFEITO 8 4,1% 

TOTAL 196 100,0% 

      Fonte: Pesquisa direta. 

 

A questão 16 tem como objetivo analisar como os docentes avaliam as condições de 

crescimento na carreira profissional em suas instituições e deparou-se com forte tendência à 

insatisfação, em que 13,80% do universo pesquisado apresentaram-se totalmente insatisfeitos 

e 46,40% um pouco insatisfeitos, perfazendo o percentual de 60,20% de insatisfação contra 

39,80% de satisfação. 

 

TABELA 11 - Avaliação da questão 17 

17) Como você se sente em relação à segurança do vínculo empregatício com sua instituição 

(segurança de que não vai ser demitido a qualquer momento)? 

 N % of Total N 

TOTALMENTE INSATISFEITO 10 5,1% 

UM POUCO INSATISFEITO 54 27,6% 

SATISFEITO 36 18,4% 

MUITO SATISFEITO 43 21,9% 

TOTALMENTE SATISFEITO 53 27,0% 

TOTAL 196 100,0% 

      Fonte: Pesquisa direta. 
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No tocante à segurança do vínculo empregatício em suas unidades de ensino, a população 

investigada revelou-se satisfeita com essa variável: 67,30% dos professores apresentaram 

índice de satisfação e somente 32,70% de insatisfação. Ressalta-se aí o alto índice de pessoas 

totalmente satisfeitas, 27,00%, em contrapartida, 5,1% revelaram-se totalmente insatisfeitas. 

No geral, os respondentes estão satisfeitos em relação a esse questionamento. 

 

TABELA 12 - Avaliação da questão 18 

18) Em relação aos programas de desenvolvimento profissional e pessoal desenvolvidos por sua 

instituição em prol de seus docentes, você se sente: 

 N % of Total N 

TOTALMENTE INSATISFEITO 

UM POUCO INSATISFEITO 

0 

24 

0 

12,2% 

SATISFEITO 62 31,6% 

MUITO SATISFEITO 69 35,2% 

TOTALMENTE SATISFEITO 41 20,9% 

TOTAL 196 100,0% 

      Fonte: Pesquisa direta. 

 

A questão 18 investiga como os docentes se sentiam em relação aos programas de 

desenvolvimento profissional e pessoal desenvolvidos por sua instituição em prol de seus 

colaboradores. Pode-se inferir que, no que diz respeito a esse questionamento, 12,20% dos 

docentes estão um pouco insatisfeitos, mas, em caminho oposto, 20,90% estão totalmente 

satisfeitos. De modo geral, os professores da pesquisa demonstraram-se satisfeitos quanto a 

essa variável. 
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TABELA 13 - Avaliação da questão 19 

19) Em relação à aceitação por parte da organização e seus colegas no tocante ao trabalho 

realizado por você, por suas habilidades, capacidade e potencial, você se sente: 

 N % of Total N 

TOTALMENTE INSATISFEITO 23 11,7% 

UM POUCO INSATISFEITO 50 25,5% 

SATISFEITO 80 40,8% 

MUITO SATISFEITO 37 18,9% 

TOTALMENTE SATISFEITO 6 3,1% 

TOTAL 196 100,0% 

      Fonte: Pesquisa direta. 

 

Como você se sente em relação à aceitação, por parte da organização e seus colegas, no 

tocante ao trabalho realizado e por suas habilidades foi o objetivo da questão 19, que mais 

uma vez revelou que os professores de Paracatu-MG. estão, no geral, satisfeitos quanto a esse 

fator. Embora 37,20% tenham dito estar insatisfeitos, 62,80% revelaram que estão satisfeitos.  

Isso se deve, em parte, oa fato de ser o ambiente escolar um local em que os profissionais têm 

certa autonomia no desenvolvimento de suas atividades em sala de aula, desde que atendidas 

algumas exigências. Dessa forma, as práticas com resultado positivo são muitas vezes 

compartilhadas com os demais colegas. 

 

TABELA 14 - Avaliação da questão 20 

20) No que diz respeito à divisão de grupos na organização em termos de status, privilégios e 

benefícios a alguns, as conhecidas “panelinhas”, você se sente: 

 N % of Total N 

TOTALMENTE INSATISFEITO 25 12,8% 

UM POUCO INSATISFEITO 88 44,9% 

SATISFEITO 61 31,1% 

MUITO SATISFEITO 21 10,7% 

TOTALMENTE SATISFEITO 1 ,5% 

TOTAL 196 100,0% 

Fonte: Pesquisa direta. 
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Sabe-se que nas escolas interagem pessoas de diversas formações, culturas, personalidades, 

sendo, portanto, um ambiente propício para a formação de “grupinhos” por afinidade, o que 

pode proporcionar insatisfação na instituição. A questão 20 visa avaliar como os 

colaboradores analisam essa variável. O resultado confirmou as evidências citadas, pois 

57,70% disseram que estão insatisfeitos com essa situação, sendo que, desse percentual, 

12,8% estão totalmente insatisfeitos. 

 

TABELA 15 - Avaliação da questão 21 

21) Em relação à mobilidade ascendente na organização (por exemplo: promover a cargos 

superiores aqueles que demonstrem qualificação e competência para o cargo), você se sente: 

 N % of Total N 

TOTALMENTE INSATISFEITO 32 16,3% 

UM POUCO INSATISFEITO 87 44,4% 

SATISFEITO 58 29,6% 

MUITO SATISFEITO 15 7,7% 

TOTALMENTE SATISFEITO 4 2,0% 

TOTAL 196 100,0% 

       Fonte: Pesquisa direta. 

 

Na questão 21, mobilidade ascendente na organização, detectou-se que essa indagação exibiu 

60,70% dos respondentes com insatisfação e somente 39,30% satisfeitos. Acredita-se que isso 

decorre, em parte, por não existir nas escolas uma variedade de cargos que possibilite ao 

professor ascensão na instituição, e os cargos de direção dependem de processo eletivo. Dessa 

forma, justifica-se o alto percentual de insatisfação quanto a esse questionamento. 
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TABELA 16 - Avaliação da questão 22 

22) Em relação ao nível de companheirismo dentro e fora da organização entre você, colegas e 

demais membros da direção, você se sente: 

 N % of Total N 

TOTALMENTE INSATISFEITO 

UM POUCO INSATISFEITO 

0 

35 

0 

17,9% 

SATISFEITO 88 44,9% 

MUITO SATISFEITO 57 29,1% 

TOTALMENTE SATISFEITO 16 8,1% 

TOTAL 196 100,0% 

      Fonte: Pesquisa direta. 

 

O nível de companheirismo dentro e fora da organização permite perceber que os professores 

estão satisfeitos (82,10%) e somente 17,90% demonstraram insatisfação. Sendo assim, apesar 

das desavenças pessoais dentro da instituição, estas iniciam e terminam dentro das mesmas, 

não afetando a amizade dos indivíduos.  

 

TABELA 17 - Avaliação da questão 23 

23) Em relação ao relacionamento interpessoal entre você, colegas e demais membros da equipe 

de trabalho, você se sente: 

 N % of Total N 

TOTALMENTE INSATISFEITO 

UM POUCO INSATISFEITO 

0 

13 

0 

6,6% 

SATISFEITO 84 42,9% 

MUITO SATISFEITO 72 36,7% 

TOTALMENTE SATISFEITO 27 13,8% 

TOTAL 196 100,0% 

      Fonte: Pesquisa direta. 

 

A partir da avaliação da questão 23, cujo objetivo foi analisar o relacionamento interpessoal 

entre os colegas, nota-se que no que tange a esse questionamento os docentes manifestaram 

mais uma vez que se encontram satisfeitos (93,40%) e somente 6,6% disseram que estão 

insatisfeitos. 
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TABELA 18 - Avaliação da questão 24 

24) No tocante ao respeito às leis e direitos trabalhista e o real cumprimento dos direitos 

jurídicos do trabalhador, por parte da empresa, você se sente: 

 N % of Total N 

TOTALMENTE INSATISFEITO 

UM POUCO INSATISFEITO 

0 

32 

0 

16,3% 

SATISFEITO 56 28,6% 

MUITO SATISFEITO 71 36,2% 

TOTALMENTE SATISFEITO 37 18,9% 

TOTAL 196 100,0% 

  Fonte: Pesquisa direta. 

 

A maioria dos professores de Paracatu demonstraram satisfação (83,70%) com as leis e 

direitos trabalhistas e cumprimento dos direitos jurídicos. Desse total, 28,60% estão 

satisfeitos, 36,20% muito satisfeitos e 18,90% totalmente satisfeitos. Somente 16,30% 

responderam que estão pouco satisfeitos. 

Dessa forma, pode-se concluir que os docentes reconhecem que a instituição observa e tem 

comprometimento com os direitos trabalhistas previstos em lei, como 13º salário, férias, hora 

extra, entre outros regulamentados constitucionalmente. Esse critério foi identificado como 

um fator desencadeador de satisfação para os trabalhadores.  

 

TABELA 19 - Avaliação da questão 25 

25) Em relação à privacidade pessoal, o respeito à individualidade do trabalhador, tanto dentro 

quanto fora da organização, você se sente: 

 N % of Total N 

TOTALMENTE INSATISFEITO 

UM POUCO INSATISFEITO 

0 

24 

0 

12,2% 

SATISFEITO 64 32,7% 

MUITO SATISFEITO 68 34,7% 

TOTALMENTE SATISFEITO 40 20,4% 

TOTAL 196 100,0% 

      Fonte: Pesquisa direta. 
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A questão de número 25 verifica o respeito à individualidade e privacidade do trabalhador, 

desde que seu comportamento não interfira no desenvolvimento do trabalho. Em relação a 

esse critério, 12,20% declararam-se um pouco insatisfeitos, 32,70% satisfeitos, 34,70% muito 

satisfeitos e 20,40% totalmente satisfeitos. No conjunto total dos docentes, 87,80% revelaram 

satisfação quanto a esse fator. 

 

TABELA 20 - Avaliação da questão 26 

26) Em relação à liberdade de expressão, possibilidade de expor suas ideias e opiniões sem 

temer ser repreendido, você se sente: 

 N % of Total N 

TOTALMENTE INSATISFEITO 

UM POUCO INSATISFEITO 

0 

21 

0 

10,8% 

SATISFEITO 73 37,2% 

MUITO SATISFEITO 59 30,1% 

TOTALMENTE SATISFEITO 43 21,9% 

TOTAL 196 100,0% 

      Fonte: Pesquisa direta. 

 

A partir da análise da questão 26, que tem como objetivo avaliar se os colaboradores possuem 

abertura para dar sugestões e manifestar suas ideias aos superiores hierárquicos sem receio de 

retaliações, obteve-se alto percentual de pessoas totalmente satisfeitas (21,90%). No geral, 

10,80% manifestaram insatisfação, no entanto, 89,20% revelaram que estão satisfeitos com a 

liberdade de expressão proporcionada em suas instituições. 
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TABELA 21 - Avaliação da questão 27 

27) Em relação às normas e rotinas administrativas estabelecidas pela organização e que 

influenciam o seu trabalho e sua vida com um todo, você se sente: 

 N % of Total N 

TOTALMENTE INSATISFEITO 13 6,7% 

UM POUCO INSATISFEITO 72 36,7% 

SATISFEITO 71 36,2% 

MUITO SATISFEITO 28 14,3% 

TOTALMENTE SATISFEITO 12 6,1% 

TOTAL 196 100,0% 

      Fonte: Pesquisa direta. 

 

Essa variável analisa se as normas e rotinas administrativas da organização são bem claras, 

definidas, compreendidas e assimiladas por todos os trabalhadores. Nota-se elevado 

percentual de docentes insatisfeitos (43,40%) com esse critério, apesar da maioria (56,60%) 

ter demonstrado satisfação. 

 

Dessa forma, pode-se concluir que os professores não assimilaram esse processo que auxilia o 

funcionamento diário da instituição. Falta padronização das ações administrativas e isso tem 

acarretado insatisfação em grande parte dos colaboradores.  

 

TABELA 22 - Avaliação da questão 28 

28) Em relação ao equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal, ou seja, equilíbrio entre a 

jornada de trabalho e a convivência com a família e o lazer, você se sente: 

 N % of Total N 

TOTALMENTE INSATISFEITO 28 14,3% 

UM POUCO INSATISFEITO 53 27,0% 

SATISFEITO 55 28,1% 

MUITO SATISFEITO 50 25,5% 

TOTALMENTE SATISFEITO 10 5,1% 

TOTAL 196 100,0% 

      Fonte: Pesquisa direta. 
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As empresas atualmente estão exigindo, cada vez mais, a dedicação do colaborador à vida 

profissional. Para alcançar sucesso na carreira, torna-se fundamental abraçar os objetivos da 

instituição e trabalhar o tempo que for necessário para resolver problemas e buscar melhorias. 

No entanto, para que tudo transcorra de maneira harmoniosa, faz-se necessário que os dois 

lados da vida, profissional e pessoal, estejam em perfeita sintonia.  

 

A questão 28 visou avaliar a relação entre a vida profissional e pessoal e a sua jornada de 

trabalho e percebeu-se que 14,30% dos pesquisados estavam totalmente insatisfeitos, 27,00% 

um pouco insatisfeitos e 58,70% satisfeitos. Cabe ressaltar que esse alto percentual de 

professores insatisfeitos deve-se, em parte, ao fato de muitos deles trabalharem em dois 

cargos e com grande quantidade de atividades extraclasses.  

 

TABELA 23 - Avaliação da questão 29 

29) Em relação às reuniões festivas e confraternizações (Natal, Páscoa, dia das mães) 

promovidas pela organização para você e sua família, você se sente: 

 N % of Total N 

TOTALMENTE INSATISFEITO 

UM POUCO INSATISFEITO 

0 

43 

0 

21,9% 

SATISFEITO 99 50,5% 

MUITO SATISFEITO 43 21,9% 

TOTALMENTE SATISFEITO 11 5,7% 

TOTAL 196 100,0% 

      Fonte: Pesquisa direta. 

 

A questão número 29 investiga a satisfação dos docentes quanto à realização de reuniões 

festivas e confraternizações promovidas pelas instituições, com o objetivo de promover a 

integração entre os funcionários e suas famílias. Os resultados mostram que 21,90% dos 

professores demonstraram-se um pouco insatisfeitos com essa variável. Mesmo assim, no 

geral, 78,10% manifestaram satisfação nesse quesito. 
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TABELA 24 - Avaliação da questão 30 

30) Quando da realização de cursos, treinamentos e seminários, a organização pesquisa 

previamente sua possibilidade de participar, respeitando seus compromissos anteriormente 

agendados. Em relação a este item, você se sente: 

 N % of Total N 

TOTALMENTE INSATISFEITO 30 15,3% 

UM POUCO INSATISFEITO 78 39,8% 

SATISFEITO 57 29,1% 

MUITO SATISFEITO 21 10,7% 

TOTALMENTE SATISFEITO 10 5,1% 

TOTAL 196 100,0% 

       Fonte: Pesquisa direta. 

 

Quando da realização de cursos de treinamento e aperfeiçoamento, a organização pesquisa 

previamente a possibilidade de sua participação, respeitando compromissos anteriormente 

agendados? Essa foi a meta da questão número 30. 

 

A partir da análise desse questionamento, pode-se verificar que ocorreram avaliações em 

todas as variáveis, ou seja, não existe uniformidade de opiniões a respeito dessa indagação. 

Observa-se que 15,30% dos professores estão totalmente insatisfeitos, 39,80% estão um 

pouco insatisfeitos, 29,10% satisfeitos, 10,70% muito satisfeitos e 5,10% disseram que estão 

totalmente satisfeitos. Mesmo com a diversidade de informações, de modo geral a pesquisa 

revelou que 55,10% estão insatisfeitos com essa variável, enquanto 44,90% declararam-se 

satisfeitos. 
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TABELA 25 - Avaliação da questão 31 

31) Você tem orgulho de trabalhar nesta instituição, ou seja, a imagem da empresa perante a 

comunidade e sociedade lhe proporciona prazer por fazer parte dela? Em relação a esta 

questão, você se sente: 

 N % of Total N 

TOTALMENTE INSATISFEITO 

UM POUCO INSATISFEITO 

0 

35 

0 

17,9% 

SATISFEITO 55 28,1% 

MUITO SATISFEITO 69 35,2% 

TOTALMENTE SATISFEITO 37 18,8% 

TOTAL 196 100,0% 

      Fonte: Pesquisa direta. 

 

O objetivo da questão 31 foi conhecer a opinião dos trabalhadores sobre a imagem da 

instituição onde leciona, junto à comunidade, de forma que ele tenha prazer em fazer parte da 

equipe daquela escola.  

 

Nota-se que 17,90% dos professores disseram que estão um pouco insatisfeitos, 28,10% 

revelaram-se satisfeitos, 35,20% disseram estar muito satisfeitos e 18,80% estão totalmente 

satisfeitos. Considerando o total da população amostrada, 82,10% consideraram-se satisfeitos 

em trabalhar em sua instituição de ensino devido à mesma possuir imagem positiva perante a 

comunidade. 

 

TABELA 26 - Avaliação da questão 32 

32) Em relação à responsabilidade social da instituição frente à comunidade local, não lhes 

causando danos e colaborando com a solução de problemas existentes, você se sente: 

 N % of Total N 

TOTALMENTE INSATISFEITO 

UM POUCO INSATISFEITO 

SATISFEITO 

0 

0 

54 

0 

0 

27,6% 

MUITO SATISFEITO 91 46,4% 

TOTALMENTE SATISFEITO 51 26,0% 

TOTAL 196 100,0% 

  Fonte: Pesquisa direta. 
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No que diz respeito à responsabilidade social da instituição frente à comunidade escolar, 

todos os avaliados (100%) relataram satisfação quanto a esse critério. Observa-se, ainda, o 

alto percentual de pessoas totalmente satisfeitas (26,00%).  

 

Cabe ressaltar que, com o processo de gestão descentralizada e de autonomia administrativa 

das instituições de ensino, a comunidade escolar passou a ter forte influência na gestão 

administrativa e participação em certos procedimentos decisórios. Dessa forma, esse 

segmento passou a fazer parte da vida diária das atividades escolares. Nota-se, com o 

resultado apresentado, que a interação entre todos os envolvidos nesse processo, no município 

de Paracatu-MG., ocorre de maneira totalmente satisfatória. 

 

TABELA 27 - Avaliação da questão 33 

33) Em relação ao envolvimento e preocupação da instituição com a qualidade do produto/serviço 

final prestado pela mesma, você se sente: 

 N % of Total N 

TOTALMENTE INSATISFEITO 

UM POUCO INSATISFEITO 

SATISFEITO 

0 

0 

25 

0 

0 

12,8% 

MUITO SATISFEITO 96 49,0% 

TOTALMENTE SATISFEITO 75 38,3% 

TOTAL 196 100,0% 

      Fonte: Pesquisa direta. 

 

A questão 23 analisa o envolvimento e a preocupação da instituição com o produto/serviço 

final oferecido à sua clientela. A qualidade do serviço torna-se um critério de identificação e 

classificação das escolas, sendo esse fator um diferencial na captação de alunos. Assim, 

detectou-se que as unidades escolares estão atentas à questão, o que se pode comprovar a 

partir do resultado dessa variável, uma vez que 100% dos pesquisados revelaram que suas 

instituições estão comprometidas com a oferta de uma educação de qualidade. 
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TABELA 28 - Avaliação da questão 34 

34) Em relação ao trabalho que desenvolve, ele é reconhecido pela instituição a ponto de perceber 

sua importância, como funcionário, para a organização. Nessa situação você se sente: 

 N % of Total N 

TOTALMENTE INSATISFEITO 26 13,3% 

UM POUCO INSATISFEITO 61 31,1% 

SATISFEITO 72 36,7% 

MUITO SATISFEITO 31 15,8% 

TOTALMENTE SATISFEITO 6 3,1% 

TOTAL 196 100,0% 

      Fonte: Pesquisa direta. 

 

Walton (1973) realça que a valorização e o reconhecimento do trabalho executado são de 

grande importância para o estímulo da motivação, tendo em vista que, uma vez estimulado, o 

indivíduo encontra satisfação para realizar a tarefa. No que diz respeito a esse fator, nota-se 

que os professores de Paracatu revelaram que estão satisfeitos (55,60%), porém, cabe acentuar 

alto percentual de insatisfação (44,40%). Apurou-se, também, que o percentual de pessoas 

totalmente insatisfeitas (13,30%) é bem superior ao de totalmente satisfeitas (3,10%). 

 

Com o objetivo de melhor visualização dos dados obtidos com a análise das questões, a TAB. 

29 mostra um consolidado de todas as questões contidas no questionário aplicado à população 

investigada.  

 

A partir de sua análise pode-se verificar que as questões 16 (possibilidade de crescimento na 

carreira) e 21 (mobilidade ascendente na instituição) foram as variáveis que apresentaram o 

mais alto percentual de docentes totalmente insatisfeitos, com 13,80% e 16,30%, 

respectivamente. Isso se deve, em parte, às instituições de ensino públicas não possuírem uma 

variedade de cargos que possibilite a ascensão vertical dentro das mesmas. Dessa forma, a 

evolução se dá somente no plano horizontal.    

 

Destacam-se também as questões 13 (liberdade para aplicar os saberes e aptidões), 32 

(responsabilidade social da instituição frente à comunidade local) e 33 (preocupação da 

instituição com o resultado final do produto/serviço prestado), em que não apareceu qualquer 
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indicação de insatisfação. Todos os pesquisados (100%) demonstraram estar satisfeitos, muito 

satisfeitos ou totalmente satisfeitos no tocante a essas três variáveis.  

 

Finalmente, pode-se concluir que os professores de Paracatu-MG consideraram-se 

insatisfeitos quanto às questões de números: 16, 20, 21 e 30. Todas as outras indagações 

foram consideradas como satisfeitas. 

 

TABELA 29 - Consolidação de todas as questões 

Questão 

 

 

Totalmente 

insatisfeito 

Um pouco 

insatisfeito 

Satisfeito Muito 

satisfeito 

Total-

mente 

satisfeito 

   7 1) Considerando a remuneração que você recebe 

pelo trabalho que executa, você se sente: 

0 22,40% 41,80% 24,00% 11,70% 

8 Comparando a remuneração que você recebe 

com a dos seus colegas (dentro da instituição em 

que trabalha), você se sente: 

0 26,50% 30,10% 31,60% 11,70% 

9 Quando comparada a remuneração que você 

recebe (na instituição que trabalha) em relação 

aos demais professores (de outras instituições), 

você se sente: 

0 23,50% 43,40% 27,00% 6,10% 

10 Em relação à sua jornada de trabalho na 

instituição, você se sente: 

0 36,20% 44,90% 13,30% 5,60% 

11 Considerando a estrutura física de sua instituição 

no que diz respeito ao fator segurança, vc se sente: 

0 11,70% 30,60% 39,30% 18,40% 

12 Em relação ao fator conforto do ambiente físico 

de sua instituição, você se sente: 

0 11,20% 31,60% 40,80% 16,30% 

13 Em relação à liberdade para aplicar seus saberes 

e aptidões em sua instituição, você se sente: 

0 0 26,00% 44,90% 29,10% 

14 Em relação ao processo de retroinformação 

(feedback) sobre o seu processo total de trabalho 

e sobre seu desempenho, você se sente: 

9,70% 39,30% 32,10% 17,30% 1,50% 

15 Como você se sente em relação ao fator 

“autonomia” para desenvolvimento de suas 

atividades profissionais: 

0 20,90% 28,10% 31,60% 19,40% 

16 Em relação às condições de crescimento na 

carreira profissional que sua instituição propicia 

aos docentes, você se sente: 

13,80% 46,40% 24,50% 11,20% 4,10% 

17 Como você se sente em relação à segurança do 

vínculo empregatício com sua instituição 

(segurança de que não vai ser demitida a 

qualquer momento): 

5,10% 27,60% 18,40% 21,90% 27,00% 

18 Em relação aos programas de desenvolvimento 

profissional e pessoal promovidos por sua 

instituição em prol de seus docentes, vc se sente: 

0 12,20% 31,60% 35,20% 20,90% 

19 Em relação à aceitação por parte da organização 

e seus colegas no tocante ao trabalho realizado 

por você, por suas habilidades, capacidade e 

potencial você se sente: 

11,70% 25,50% 40,80% 18,90% 3,10% 

20 No que diz respeito à divisão de grupos dentro da 

organização em termos de status, privilégios e 

benefícios a alguns, as conhecidas “panelinhas” 

você se sente: 

12,80% 44,90% 31,10% 10,70% 0,5% 

Continua TAB. 29 
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Questão 

 

 

Totalmente 

insatisfeito 

Um pouco 

insatisfeito 

Satisfeito Muito 

satisfeito 

Total-

mente 

satisfeito 

21 Em relação à mobilidade ascendente dentro da 

organização (por exemplo: promover a cargos 

superiores aqueles que demonstrem qualificação 

e competência para o cargo), você se sente: 

16,30% 44,40% 29,60% 7,70% 2,00% 

22 Em relação ao nível de companheirismo dentro e 

fora da organização entre você, colegas e demais 

membros da direção, você se sente: 

0 17,90% 44,90% 29,10% 8,20% 

23 
Quanto ao relacionamento interpessoal entre 

você, colegas e demais membros da equipe de 

trabalho, você se sente: 

0 6,60% 42,90% 36,70% 13,80% 

24 No tocante ao respeito às leis e direitos 

trabalhistas e o real cumprimento dos direitos 

jurídicos do trabalhador, por parte da empresa, 

você se sente: 

0 16,30% 28,60% 36,20% 18,90% 

25 Em relação à privacidade pessoal, o respeito à 

individualidade do trabalhador, tanto dentro 

quanto fora da organização, você se sente: 

0 12,20% 32,70% 34,70% 20,40% 

26 
Em relação à liberdade de expressão, 

possibilidade de expor suas ideias e opiniões 

sem temer ser repreendido, você se sente: 

0 10,70% 37,20% 30,10% 21,90% 

27 Em relação às normas e rotinas administrativas 

estabelecidas pela organização e que influenciam 

o seu trabalho e sua vida com um todo, você se 

sente: 

6,60% 36,70% 36,20% 14,30% 6,10% 

28 
Em relação ao equilíbrio entre vida profissional 

e vida pessoal, ou seja, equilíbrio entre a jornada 

de trabalho e a convivência com a familiar e o 

lazer, você se sente: 

14,30% 27,00% 28,10% 25,50% 5,10% 

29 
Em relação às reuniões festivas e 

confraternizações (Natal, Páscoa, dia das mães) 

promovidas pela organização para você e sua 

família, você se sente: 

0 21,90% 50,50% 21,90% 5,60% 

30 Quando da realização de cursos, treinamentos e 

seminários, a organização pesquisa previamente 

sua possibilidade de participar, respeitando seus 

compromissos anteriormente agendados. Em 

relação a este item, você se sente: 

15,30% 39,80% 29,10% 10,70% 5,10% 

31 Você tem orgulho de trabalhar nesta instituição, 

ou seja, a imagem da empresa perante a 

comunidade e sociedade lhe proporciona prazer 

por fazer parte dela, em relação a esta questão 

você se sente: 

0 17,90% 28,10% 35,20% 18,90% 

32 Em relação à responsabilidade social da 

instituição frente à comunidade local, não lhes 

causando danos e colaborando com a solução de 

problemas existentes, você se sente: 

0 0 27,60% 46,40% 26,00% 

33 Em relação ao envolvimento e preocupação da 

instituição com a qualidade do produto/serviço 

final prestado pela mesma, você se sente: 

0 0 12,80% 49,00% 38,20% 

34 
Em relação ao trabalho que desenvolve, ele é 

reconhecido pela instituição a ponto de perceber 

sua importância, como funcionário, para a 

organização. Nessa situação você se sente: 

13,30% 31,10 36,70% 15,80% 3,10% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5.2 Análise das dimensões por rede de ensino: público x privado 

 

Este tópico do estudo tem como objetivo analisar os resultados obtidos com a pesquisa, 

demonstrando o índice de insatisfação e de satisfação por rede de atuação (pública e privada), 

fazendo uma comparação entre as duas e também de maneira geral, quando é levado em 

consideração o conjunto de todos os professores. 

 

O QUADRO 6 representa as oito dimensões e suas respectivas questões propostas no 

questionário aplicado aos professores de Paracatu-MG., para análise de sua qualidade de vida 

no trabalho conforme objetivo do presente estudo. 

 

QUADRO 6 - Representação das dimensões por questões 

Dimensão Questões 

Dimensão 1: Compensação justa e adequada Questão 7 

Questão 8 

Questão 9 

Dimensão 2: Segurança e saúde nas condições de trabalho Questão 10 

Questão 11 

Questão 12 

Dimensão 3: Oportunidade imediata para uso e desenvolvimento da capacidade 

humana 

Questão 13 

Questão 14 

Questão 15 

Dimensão 4: Oportunidade de crescimento e segurança no trabalho Questão 16 

Questão 17 

Questão 18 

Dimensão 5: Integração social na organização do trabalho Questão 19 

Questão 20 

Questão 21 

Questão 22 

Questão 23 

Dimensão 6: Constitucionalismo Questão 24 

Questão 25 

Questão 26 

Questão 27 

Dimensão 7: O trabalho e o espaço total da vida Questão 28 

Questão 29 

Questão 30 

Dimensão 8: A relevância social do trabalho na vida  Questão 31 

Questão 32 

Questão 33 

Questão 34 

    Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A dimensão 1, compensação justa e adequada, representa a questão salarial e afirma Walton 

(1973) que todos trabalham para ganhar a vida e por isso mesmo torna-se um aspecto 

fundamental para a análise da QVT.  
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No questionário aplicado essa dimensão avalia-se a justiça na compensação, isto é, se a 

remuneração recebida é suficiente para o trabalhador viver dignamente diante de suas 

necessidades pessoais, sociais e econômicas, e a equidade na remuneração entre outros 

colegas de serviço e de outras instituições. Ela é representada pelas questões número sete, oito 

e nove. O GRÁF. 2 representa os resultados obtidos para esse conjunto de perguntas. 

 

GRÁFICO 2 - Apresentação da dimensão 1 

  

 

Analisando a dimensão 1 (compensação justa e adequada), observa-se que os professores que 

atuam somente na rede pública apresentaram os seguintes resultados: 38% revelaram estar 

insatisfeitos com os aspectos relacionados à sua remuneração, enquanto 39% disseram estar 

satisfeitos, 16% estão muito satisfeitos e 7% totalmente satisfeitos. Considerando o universo 

dos professores públicos, pode-se inferir que, na dimensão 1, 38% dos docentes 

demonstraram índice de insatisfação em relação à remuneração, enquanto 62% indicaram 

satisfação ao avaliarem essa variável. 

 

Dos docentes que atuam na rede privada de ensino, 33% avaliaram como satisfatório essa 

dimensão, 47% estão muito satisfeitos e 20% totalmente satisfeitos. Nesse grupo de 

pesquisados, não ocorreu algum índice de insatisfação, todos (100%) situaram-se entre 

satisfeitos e totalmente satisfeitos. 
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Considerando o conjunto total de professores pesquisados, a distribuição apresenta-se mais 

equilibrada, 24% disseram estar um pouco insatisfeitos, 38% satisfeitos, 28% muito satisfeitos 

e 10% totalmente satisfeitos.  

 

Assim, tendo em vista a dimensão 1, pode-se concluir que a maioria dos professores de 

Paracatu-MG (76%) manifestou algum índice de satisfação, enquanto 24% indicaram 

insatisfação. Porém, não ocorreu qualquer avaliação considerando estar totalmente 

insatisfeito. 

 

A dimensão 2, segurança e saúde nas condições de trabalho, representada no questionário 

pelas questões números 10, 11 e 12, diz respeito aos fatores segurança e conforto da estrutura 

física da instituição, de maneira que se minimizem riscos de doenças relacionadas ao trabalho, 

bem como sua jornada de trabalho na mesma. Walton (1973) sugere que a organização deve 

proporcionar aos seus colaboradores um ambiente seguro e confortável para a realização de 

seu trabalho, assim como uma justa carga horária.  

 

Considera-se estrutura física o local de trabalho e suas condições de bem-estar, prédios, 

equipamentos, acessibilidade, recursos tecnológicos e didáticos. Quanto à jornada de trabalho, 

é o número de horas trabalhadas e sua relação com as tarefas desempenhadas. O GRÁF. 3 

ilustra como os professores investigados avaliaram essa dimensão.  

 

GRÁFICO 3 - Apresentação da dimensão 2 
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No tocante à segurança e saúde nas condições de trabalho, percebe-se que os docentes que 

atuam somente na rede pública (24%) estão um pouco insatisfeitos, 42% apresentaram-se 

como satisfeitos, 27% muito satisfeitos e 7% totalmente satisfeitos. Considerando o total de 

professores que atuam nessa rede de ensino, observou-se que 24% demonstraram índice de 

insatisfação, no entanto, 76% manifestaram-se satisfeitos. 

 

Os colaboradores que atuam somente na rede privada de ensino apresentaram-se mais 

satisfeitos. Apenas 11% revelaram pouca insatisfação, 22% estão satisfeitos, 42% muito 

satisfeitos e 25% disseram estar totalmente satisfeitos. Levando-se em consideração o número 

total de docentes que atuam somente na rede privada de ensino, percebe-se que 89% dele 

demonstraram satisfação e somente 11% insatisfação. 

 

Quando se considera a amostra total, ou seja, o conjunto total de professores de Paracatu, 20% 

estão um pouco insatisfeitos, 36% revelaram-se satisfeitos, 31% muito satisfeitos e 13% 

disseram estar totalmente satisfeitos.  

 

Na dimensão 2, pode-se dizer que 20% do universo pesquisado revelaram insatisfação, 

enquanto 80% estão satisfeitos. Pode-se concluir, portanto que, levando em conta a estrutura 

física das instituições, os professores referiram que a rede privada de ensino possui melhores 

condições quando comparadas às da rede pública. 

 

A dimensão 3, oportunidade imediata para uso e desenvolvimento da capacidade humana, no 

questionário foi representada pelas questões números 13, 14 e 15. Seu objetivo é avaliar os 

fatores relacionados à liberdade para aplicar seus conhecimentos e aptidões na instituição. 

Refere-se à oportunidade de se ter independência no planejamento e execução de seu trabalho; 

mostrar qualidades múltiplas, ou seja, variedade de habilidades; e obter informações e 

conhecimento sobre o processo total de trabalho. 
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GRÁFICO 4 - Apresentação da dimensão 3 

  

 

A partir da análise do GRÁF. 4 e levando-se em conta somente os colaboradores que atuam  

na rede pública de ensino, nota-se que é a primeira vez que aparece a avaliação de totalmente 

insatisfeitos (5%), um pouco insatisfeitos (17%), satisfeitos (22%), muito satisfeitos (34%) e 

totalmente satisfeitos (22%). Assim, 22% dos professores da rede pública estão insatisfeitos 

em relação a essa dimensão, enquanto 78% disseram estar satisfeitos. 

 

Considerando os docentes que atuam somente na rede privada, verifica-se que não ocorreu 

demonstração de total insatisfação, porém, apareceu alto percentual de professores com um 

pouco de insatisfação (30%).  Nota-se, no entanto, que o percentual de respondentes 

satisfeitos também é alto (44%), muito satisfeitos (23%) e totalmente satisfeitos (3%). Dessa 

forma, comparando os resultados apresentados, pode-se inferir que os colaboradores da rede 

pública demonstraram índices de satisfação mais elevados que os da rede privada.  

 

Avaliando o universo de todos os professores pesquisados, 3% estão totalmente insatisfeitos, 

20% um pouco insatisfeitos, 29% satisfeitos, 31% muito satisfeitos e 17% totalmente 

satisfeitos. Pode-se inferir, portanto, que em relação a essa dimensão os professores públicos e 

privados de Paracatu-MG. Revelaram-se estar mais satisfeitos do que os insatisfeitos. 

 

A dimensão 4, oportunidade de crescimento e segurança no trabalho, destina-se à valorização 

do trabalhador por meio de oportunidades que a instituição oferece ao colaborador para seu 

crescimento e desenvolvimento pessoal, além de proporcionar segurança na manutenção do 

vínculo empregatício.  
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Nesse caso, são verificados alguns aspectos como possibilidade de ascensão na carreira para 

aqueles devidamente capacitados e habilitados; crescimento pessoal dando oportunidade de 

adquirir e aprimorar seus conhecimentos; e segurança em saber que não vai ser demitido a 

qualquer momento.  

 

GRÁFICO 5 - Apresentação da dimensão 4 

 

 

A quarta dimensão diz respeito às oportunidades de crescimento e segurança no trabalho. E ao 

analisar os dados coletados, vê-se tendência dos professores que trabalham somente na rede 

privada a sentirem-se mais inseguros quanto à manutenção do vínculo empregatício (53%). 

Os mesmos possuem menos momentos para analisar crescimento profissional, visto que as 

empresas geralmente são familiares e os cargos são ocupados por eles. 

 

Na análise referente aos professores que atuam somente na rede pública, a situação é um 

pouco mais homogênea. Isso se deve ao fato de que existem duas classes distintas: a dos 

professores contratados e dos professores que são efetivos. Estes últimos, por sua vez, 

possuem estabilidade que os faz sentirem-se mais seguros quanto à manutenção do trabalho, 

cujos dados revelam que 69% dos entrevistados nessa classe mostraram-se satisfeitos.   

 

Quando a análise parte para o grupo como um todo, a observação primeira é de que 65% dos 

professores que atuam no ensino médio no município de Paracatu manifestaram satisfação 

garantida, o que significa a maioria. Contudo não mostra garantia de que essa dimensão 

contribui significativamente para a QVT dos docentes em questão. 
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A dimensão 5 retrata a integração social na organização do trabalho, levando-se em 

consideração alguns fatores como ausência de preconceito; igualitarismo ou ausência de 

estratificação no ambiente de trabalho; oportunidade de circulação ou movimento de ideias e 

valores sociais dentro da instituição; e senso comunitário, representado pelo companheirismo 

e espírito de coletividade, entre outros.  

 

No questionário aplicado aos professores da rede púbica e privada de Paracatu-MG., as 

questões que representaram a dimensão em discussão foram analisadas a partir das perguntas 

19, 20, 21, 22 e 23.  

 

GRÁFICO 6 - Apresentação da dimensão 5 

 

 

Pode-se inferir que 13% dos professores da rede pública de ensino relataram que estão 

totalmente insatisfeitos e 26% estão um pouco insatisfeitos em relação a essa dimensão. 

Entretanto, 61% disseram que estão satisfeitos. Enfatiza-se, nesse caso, a dificuldade de 

ascensão nas unidades escolares, pelo fato de existir pouca variedade de cargos nessas 

instituições. 

 

Em se tratando dos docentes que atuam na rede privada, a realidade não é muito diferente: 

35% dos inquiridos estão insatisfeitos, enquanto 65% responderam que estão satisfeitos. 

Nota-se, nesse grupo, que não ocorreram avaliações de tendência externas (totalmente 

insatisfeito e/ou totalmente satisfeito). Mesmo assim, pode-se concluir que os professores da 

rede privada sentem-se satisfeitos no tocante a essa dimensão. 
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Quando analisado o conjunto de todos os colaboradores, detectou-se dispersão nos dados, 

partindo-se do totalmente insatisfeito (8%), um pouco insatisfeito (28%), satisfeito (37%), 

muito satisfeito (21%) e chegando ao totalmente satisfeito (6%). Mesmo assim, pode-se dizer 

que os professores de Paracatu sentem-se satisfeitos em relação a essa dimensão. 

 

Para Walton (1973), a dimensão 6 analisa os aspectos relacionados ao constitucionalismo - 

respeito e zelo que a organização tem pelos direitos do trabalhador -, envolvendo o respeito às 

leis trabalhistas, que se refere à observância e ao cumprimento das normas que regem as 

relações de trabalho entre os colaboradores e a instituição e à liberdade de expressão. Isso 

revela se o trabalhador pode manifestar e expor seus pontos de vista aos chefes sem medo de 

sofrer punições e, finalmente,  o acato à individualidade do trabalhador na organização.  

 

GRÁFICO 7 - Apresentação da dimensão 6 

 

 

Levando em consideração estes fatores, pode-se dizer que os professores que atuam somente 

na rede pública demonstraram altos percentuais de satisfação. Verifica-se que 29% disseram 

estar satisfeitos, 29% muito satisfeitos e 21% totalmente satisfeitos. 

 

Quanto aos docentes que atuam somente na rede privada, esse grupo apresentou-se mais 

insatisfeito (27%) que os da rede pública (21%).  No entanto, 73% demonstraram índice de 

satisfação. Dessa forma, abstrai-se que, embora os colaboradores da rede privada tenham 

revelado um pouco mais de insatisfação, mesmo assim pode-se dizer que prevaleceu a 

satisfação deles em relação a essa dimensão. 
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Considerando o geral dos professores investigados, essa variável traduziu que 2% estão 

totalmente insatisfeitos, 19% um pouco insatisfeitos, podendo-se, mesmo assim, concluir que, 

na dimensão constitucionalismo, o conjunto dos docentes investigados revelou que estão 

satisfeitos (79%). 

 

Já a dimensão 7 retrata o trabalho e o espaço total da vida, isto é, o sentido de equilíbrio 

existente entre o trabalho e a vida pessoal do trabalhador. Levam-se em consideração alguns 

aspectos como tempo livre para o lazer e a família; a distribuição racional dos horários de 

trabalho no tocante às outras esferas da vida; e o significado do trabalho na vida do docente. 

 

GRÁFICO 8 - Apresentação da dimensão 7 

 

 

A ocorrência de satisfação entre os professores que atuam somente na rede pública é de 

apenas 57%, o que revela satisfação pouco representativa, opondo-se a 43% dos que 

demonstram grau de insatisfação. Os compromissos geralmente aparecem em última hora, não 

permitindo, por parte dos dirigentes, reorganização da agenda do professor. 

 

Os que atuam somente na rede privada mostraram alto grau de satisfação quanto a essa 

dimensão (74%) e 26% responderam que estão muito satisfeitos. No entanto, 26% declararam 

que estão um pouco insatisfeitos. Com base nesses dados pode-se dizer que os docentes da 

rede privada apresentaram-se mais satisfeitos que os da rede pública, quando considerada essa 

dimensão. 
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A análise geral mostra distribuição mais homogênea entre os que se declararam um pouco 

insatisfeitos (30%) e os que disseram estar satisfeitos (36%). Chama a atenção também o fato 

de que, nessa dimensão, os que se manifestaram totalmente insatisfeitos foram em percentual 

significativo (10%) quando comparados, nesse intervalo, com a variável “totalmente 

satisfeitos” (5%). 

 

A dimensão 8 (relevância social do trabalho na vida) está relacionada à imagem que a 

empresa possui perante a comunidade e ao reconhecimento da importância do seu trabalho 

para a instituição. Ressalta fatores como a valorização do trabalho, isto é, a percepção do 

sentido de valorização e relevância atribuído à tarefa executada pelo colaborador; 

responsabilidade social e o envolvimento da mesma com a qualidade do produto/serviço final 

prestado; bem com a importância do trabalhador para o crescimento da organização. 

 

GRÁFICO 9 -  Apresentação da dimensão 8 

 

  

Nessa situação, observa-se que os servidores da rede pública de ensino estão bastante 

satisfeitos em relação a essa variável (79%), enquanto 21% demonstraram insatisfação. 

Ressalta-se também o alto percentual de respondentes que indicaram estar totalmente 

satisfeitos (20%). 

 

Quando considerados os docentes que atuam na rede privada de ensino, fica evidente que esse 

grupo de trabalhadores está muito satisfeito em relação a esse fator, chegando ao percentual 

de 50% dos que demonstraram muita satisfação, 27% total satisfação e somente 6% indicaram 
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um pouco de insatisfação. Dessa forma, pode-se afirmar que 94% dos avaliados estão 

satisfeitos e somente 6% insatisfeitos. 

 

Analisando o grupo de forma geral, o resultado não é diferente, apenas 15% demonstraram 

insatisfação, enquanto 85% relataram satisfação em relação ao conjunto de fatores avaliados 

por essa dimensão.  

 

Na tentativa de melhor demonstrar a relação entre as oito variáveis propostas por Walton 

(1973) para aferição da QVT, foi feita uma síntese dos resultados obtidos com o estudo feito 

com professores da cidade de Paracatu-MG. 

 

QUADRO 7 - Síntese da análise das dimensões 

 Rede pública Rede privada Geral 

Compensação justa e adequada. Insatisfação = 38% 

Satisfação = 62% 

Insatisfação = 0 

Satisfação = 100% 

Insatisfação = 24% 

Satisfação = 76% 

Segurança e saúde nas condições 

de trabalho. 

Insatisfação = 24% 

Satisfação = 76% 

Insatisfação = 11% 

Satisfação = 89% 

Insatisfação = 20% 

Satisfação = 80% 

Oportunidade imediata para uso e 

desenvolvimento da capacidade 

humana. 

Insatisfação = 22% 

Satisfação = 78% 

Insatisfação = 30% 

Satisfação = 70% 

Insatisfação = 23% 

Satisfação = 77% 

Oportunidade de crescimento e 

segurança no trabalho. 

Insatisfação = 31% 

Satisfação = 69% 

Insatisfação = 53% 

Satisfação = 47% 

Insatisfação = 35% 

Satisfação = 65% 

Integração social na organização 

do trabalho. 

Insatisfação = 39% 

Satisfação = 61% 

Insatisfação = 35% 

Satisfação = 65% 

Insatisfação = 36% 

Satisfação = 64% 

Constitucionalismo. Insatisfação = 21% 

Satisfação = 79% 

Insatisfação = 27% 

Satisfação = 73% 

Insatisfação = 21% 

Satisfação = 79% 

O trabalho e o espaço total da 

vida. 

Insatisfação = 43% 

Satisfação = 57% 

Insatisfação = 26% 

Satisfação = 74% 

Insatisfação = 40% 

Satisfação = 60% 

A relevância social do trabalho 

na vida. 

Insatisfação = 21% 

Satisfação = 79% 

Insatisfação = 6% 

Satisfação = 94% 

Insatisfação = 15% 

Satisfação = 85% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A partir da analise do QUADRO 7 percebe-se que, considerando os professores que atuam 

somente na rede pública de ensino, todos (100%) demonstraram satisfação em todas as 

dimensões, sendo que as dimensões que mostraram mais alto percentual de insatisfação foram 

as de número sete (43%) e cinco (39%), respectivamente. Em contrapartida, as que revelaram 

mais satisfação foram a seis e a oito, com 79% de satisfação. 

 

Com relação aos docentes que atuam somente na rede privada de ensino, percebe-se que esse 

grupo demonstrou insatisfação em relação à dimensão quatro (53%). Cabe ressaltar a 
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dimensão um, na qual se obteve percentual de 100% de professores satisfeitos e a de número 

oito com (94%) de satisfação. 

 

Quando se verifica o conjunto de todos os docentes da cidade de Paracatu-MG., em todas as 

dimensões as avaliações foram de satisfação. Foram encontrados elevados percentuais de 

insatisfação nas dimensões sete (40%) e cinco (36%). No entanto, os mais altos índices de 

satisfação foram apresentados nas dimensões oito (85%) e dois (80%). 

 

 

5.3 Análise da qualidade de vida no trabalho dos professores públicos e privados de 

Paracatu-MG. 

 

A análise do conjunto das oito dimensões inter-relacionadas propostas por Walton (1973) 

possibilita ao investigador apreender os fatores que contribuem para a insatisfação ou 

satisfação da população amostrada. O GRÁF. 10 representa o resultado da pesquisa 

mostrando a insatisfação e satisfação dos professores públicos e privados de Paracatu-MG. no 

diz respeito à sua QVT, com base no modelo de Walton (1973). 

 

GRÁFICO 10 - Questão 39: representação da qualidade de vida no trabalho dos professores públicos e privados 

 
 

A questão 39 do questionário aplicado à população amostrada teve o objetivo de avaliar a 

QVT do grupo. A partir da análise dos dados depreende-se que o conjunto dos docentes que 
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trabalham somente na rede pública de ensino 34% relatou que estão um pouco insatisfeitos 

com sua qualidade de vida no trabalho, no entanto, 66% demonstraram satisfação. 

 

Quando considerados somente os professores que atuam na rede privada de ensino, 47% 

indicaram que estão satisfeitos e outros 47% revelaram estar muito satisfeitos, contra 6% de 

colaboradores um pouco insatisfeitos. Ressalta-se, porém, que não houve alguma indicação de 

total insatisfação e/ou total satisfação. Mesmo assim, pode-se concluir que os docentes da 

rede privada indicaram estar mais satisfeitos que aqueles que atuam na rede pública, quando 

inquiridos sobre a avaliação dos mesmos sobre sua QVT. 

 

Partindo para a análise do conjunto geral da amostra, ou seja, o grupo que representou todos 

os professores de Paracatu-MG., pôde-se constatar que não ocorreu qualquer avaliação de 

total insatisfação. No entanto, 25% demonstraram um pouco de insatisfação, 43% declararam-

se satisfeitos, 25% disseram que estão muito satisfeitos e 7% manifestaram total satisfação. 

Conclui-se que, no geral 25% dos docentes estão insatisfeitos e que 75% estão satisfeitos em 

relação à sua qualidade de vida no trabalho. 

 

 

5.4 Análise da correlação entre todas as questões e a qualidade de vida no trabalho 

 

Neste tópico faz-se a análise da correlação entre todas as questões contidas no questionário, 

com a avaliação geral da QVT dos professores públicos e privados de Paracatu-MG. Ou seja, 

analisa se a variável em questão tem forte, pouca ou nenhuma influência na QVT da 

população amostrada, utilizando-se o coeficiente de correlação de Pearson. 

 

QUADRO  8 - Correlação entre as questões e a qualidade de vida no trabalho 

  
De modo geral, em relação  

à sua QVT, você se sente 

7) Considerando a remuneração que você recebe pelo trabalho que executa, você se 

sente: 

0,379 

8) Comparando a remuneração que você recebe com a dos seus colegas (dentro da 

instituição que trabalha) você se sente: 

0,508 

9) Quando comparado a remuneração que você recebe (na instituição que trabalha) 

com relação aos demais professores (de outras instituições), você se sente: 

0,436 

10) Com relação a sua jornada de trabalho na instituição se sente: 0,398 

Continua QUADRO 8 
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 De modo geral, em relação 

 à sua QVT, você se sente 

11) Considerando a estrutura física de sua instituição no que diz respeito ao fator 

segurança, você se sente: 

0,439 

12) Com relação ao fator conforto do ambiente físico de sua instituição você se 

sente: 

0,407 

13) Com relação à liberdade para aplicar seus saberes e aptidões em sua instituição 

você se sente: 

0,068 

14) Com relação ao processo de retro informação (feedback) sobre o seu processo 

total de trabalho e sobre seu desempenho, você se sente: 

0,155 

15) Como você se sente com relação ao fator “autonomia” para desenvolvimento de 

suas atividades profissionais: 

0,068 

16) Com relação às condições de crescimento na carreira profissional que sua 

instituição propicia aos docentes, você se sente: 

0,438 

17) Como você se sente com relação à segurança do vínculo empregatício com sua 

instituição (segurança de que não vai ser demitida a qualquer momento): 

0,122 

18) Com relação aos programas de desenvolvimento profissional e pessoal 

desenvolvidos por sua instituição em prol de seus docentes, você se sente: 

-0,068 

19) Com relação à aceitação por parte da organização e seus colegas no tocante ao 

trabalho realizado por você, por suas habilidades, capacidade e potencial você se 

sente: 

0,329 

20) No que diz respeito a divisão de grupos dentro da organização em termos de 

status, privilégios e benefícios a alguns, as conhecidas “panelinhas” você se sente: 

0,275 

21) Com relação à mobilidade ascendente dentro da organização (por exemplo: 

promover a cargos superiores aqueles que demonstrem qualificação e competência 

para o cargo), você se sente: 

0,375 

22) Com relação ao nível de companheirismo dentro e fora da organização entre 

você, colegas e demais membros da direção, você se sente: 

-0,183 

23) Com relação relacionamento interpessoal entre você, colegas e demais membros 

da equipe de trabalho você se sente: 

-0,060 

24) No tocante ao respeito às leis e direitos trabalhista e o real cumprimento dos 

direitos jurídicos do trabalhador, por parte da empresa, você se sente: 

0,358 

25) Com relação à privacidade pessoal, o respeito à individualidade do trabalhador, 

tanto dentro quanto fora da organização, você se sente: 

0,043 

26) Com relação à liberdade de expressão, possibilidade de expor suas ideias e 

opiniões sem temer ser repreendido, você se sente: 

0,011 

27) Com relação às normas e rotinas administrativas estabelecidas pela organização 

e que influenciam o seu trabalho e sua vida com um todo, você se sente: 

0,416 

28) Com relação ao equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal, ou seja, 

equilíbrio entre a jornada de trabalho e a convivência com a familiar e o lazer, você 

se sente: 

0,467 

29) Com relação às reuniões festivas e confraternizações (natal, páscoa, dia das 

mães) promovidas pela organização para você e sua família, você se sente: 

-0,212 

30) Quando da realização de cursos, treinamentos e seminários, a organização 

pesquisa previamente sua possibilidade de participar, respeitando seus 

compromissos anteriormente agendados. Com relação a este item você se sente: 

0,432 

31) Você tem orgulho de trabalhar nesta instituição, ou seja, a imagem da empresa 

perante a comunidade e sociedade lhe proporciona prazer por fazer parte dela, com 

relação a esta questão você se sente: 

0,458 

32) Com relação à responsabilidade social da instituição frente a comunidade local, 

não lhes causando danos e colaborando com a solução de problemas existentes, você 

se sente: 

0,266 

33) Com relação ao envolvimento e preocupação da instituição com a qualidade do 

produto/serviço final prestado pela mesma, você se sente: 

,186 

34) Com relação ao trabalho que desenvolvi, ele é reconhecido pela instituição a 

ponto de perceber a importância de você, enquanto funcionário, para a organização. 

Nesta situação você se sente: 

0,474 

Fonte: Pesquisa própria. 
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A partir da análise da tabela de correlação, percebe-se a ocorrência de variados índices de 

relação entre algumas questões, bem como a ausência de correlação entre outras. Dessa 

forma, para melhor visualização dessa tabela, sua avaliação foi feita levando-se em 

consideração o agrupamento de informações, da seguinte forma: sem correlação (abaixo de 

0,000), pouca correlação (até 0,300) e forte correlação (acima de 0,300). Sendo assim, pode-

se verificar, no QUADRO 9, o agrupamento das questões e seus respectivos índices de 

correlação com a QVT dos docentes de Paracatu-MG. 

 

QUADRO 9 - Demonstração da correlação das questões com a qualidade de vida no trabalho 

Índice de correlação Questões 

 

 

 

Sem correlação significativa 

Questão 13 

Questão 15 

Questão 18 

Questão 22 

Questão 23 

 Questão 25 

 Questão 26 

 Questão 29 

 

 

Com pouca correlação 

Questão 14 

Questão 17 

Questão 20 

Questão 32 

Questão 33 

 

 

 

 

 

 

Com forte correlação 

Questão 7 

Questão 8 

Questão 9 

  Questão 10 

  Questão 11 

  Questão 12 

  Questão 16 

  Questão 19 

  Questão 21 

  Questão 24 

  Questão 27 

  Questão 28 

  Questão 30 

  Questão 31 

  Questão 34 

  Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Observando o QUADRO 8, nota-se que, do total de 28 questões contidas no questionário,  

oito revelaram-se sem correlação significativa; cinco apresentaram pouca correlação; e 15 

questões tiveram forte correlação e, por isso, influenciaram de maneira significativa na 

avaliação da qualidade de vida no trabalho dos professores. Disso se conclui que a maioria 

das variáveis abordadas por Walton (1973) tem forte influência na sua qualidade de vida no 

trabalho. 
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6 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A partir da questão norteadora deste estudo, que buscou saber quais são as variáveis e o índice 

de satisfação dos professores públicos e privados de Paracatu-MG., e considerando os 

resultados obtidos com a pesquisa a partir da análise da correlação de todas as variáveis com o 

fator qualidade de vida no trabalho, pôde-se chegar a algumas respostas. Apresenta-se a seguir 

a lista das cinco variáveis com mais altos índices de correlação. 

 

O quinto fator que mais influenciou na QVT da população investigada refere-se à isonomia 

salarial entre o que um trabalhador ganha em sua instituição, quando comparado ao que o 

colega de outra instituição recebe.  

 

Segundo os docentes de Paracatu, a quarta variável que mais influenciou em sua qualidade de 

vida no trabalho refere-se ao orgulho e ao prazer de trabalhar em uma instituição que tem boa 

imagem perante a sociedade. Ressalta Walton (1973) que a responsabilidade social da 

empresa junto à comunidade é percebida pelo trabalhador, de forma a melhorar sua 

autoestima. 

 

O equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal, ou seja, equidade entre a jornada de 

trabalho e a convivência com a família, bem como disponibilidade de tempo para lazer, foi a 

variável que ficou em terceiro lugar. Sobre esse fator, Walton (1973) esclarece que as 

experiências vivenciadas no ambiente trabalho refletem de forma positiva ou negativa em 

outras esferas da vida, tais como a familiar e a social. 

 

O segundo fator que mais influenciou a qualidade de vida dos professores de Paracatu diz 

respeito à tarefa que desenvolvem e ao reconhecimento da importância de seu trabalho e de 

sua presença na instituição.  

 

De acordo com os resultados da pesquisa, a variável que mais influenciou a qualidade de vida 

no trabalho, segundos os docentes de Paracatu, refere-se à equidade salarial na instituição. Ou 

seja, na instituição todos devem ser remunerados da mesma maneira. Sobre essa variável 

Walton (1973) destaca que dois fatores devem ser levados em conta: renda adequada, que 

deve estar inserida nos padrões aceitáveis da comunidade de forma a suprir todas as 
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necessidades do trabalhador; e compensação justa, o pagamento deve ser justo quando 

comparado com outras empresas. Não devem existir disparidades significativas no pagamento 

de colaboradores que tenham o mesmo cargo.  

 

Quando levadas em consideração as dimensões, os dados encontrados permitem concluir que 

a que mais influenciou a qualidade de vida no trabalho dos professores estudados foi a 

número um, compensação justa e adequada. Sobre esse critério, Walton (1973) esclarece que 

realmente a questão salarial é um ponto significativo no contexto de qualquer atividade 

profissional. Reflete a satisfação do trabalhador com a remuneração recebida pelo trabalho 

executado. 

 

Em seguida, a dimensão segurança e saúde nas condições de trabalho foi outro critério que 

também teve forte influência na qualidade de vida no trabalho dos pesquisados. Pode-se 

inferir, com isso, que esse grupo de colaboradores tem muita preocupação com sua jornada de 

trabalho, com a estrutura física e com o conforto da instituição para sua satisfação no 

ambiente de trabalho. 

 

O terceiro critério que também teve influência na qualidade de vida no trabalho dos 

professores de Paracatu-MG. foi a dimensão relevância social do trabalho na vida. Essa 

categoria, de acordo com Walton (1973), está associada à imagem que a empresa possui 

perante a comunidade. Percebe-se, assim, que para esse conjunto de trabalhadores a 

responsabilidade social da instituição com a comunidade, o reconhecimento do seu trabalho e 

de sua importância para a empresa são fatores que podem proporcionar-lhes satisfação no 

trabalho. 

 

Quanto ao objetivo de comparar a satisfação dos professores da rede pública aos da rede 

privada, os servidores da rede pública (34%) disseram que estão insatisfeitos e 66% relataram 

satisfação com sua qualidade de vida no trabalho. 

 

Levando-se em conta os colaboradores da rede privada de ensino, somente (6%) relataram 

insatisfação, enquanto (94%) manifestaram-se satisfeitos. Dessa forma, pode-se concluir que, 

no geral, os professores da rede privada de ensino demonstraram mais altos percentuais de 

satisfação quando comparados aos da rede pública. 
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Considerando o universo total de todos os docentes da cidade de Paracatu-MG. (público, 

privado e público/privado), os dados obtidos com o estudo mostram que o grupo está 

satisfeito (75%), enquanto 25% revelaram que estão insatisfeitos com sua qualidade de vida 

no trabalho. 

 

Sugere-se como estudo futuro uma pesquisa abordando os professores de outros níveis de 

ensino, como educação infantil, ensino fundamental, docentes que atuam na educação de 

jovens e adultos (EJA) ou até mesmo um comparativo entre professores de níveis diferentes. 

 

Indica-se também a possibilidade de uma pesquisa em que envolva os professores que atuam 

ao mesmo tempo nas duas redes de ensino (pública e privada), tendo em vista que esses 

profissionais têm conhecimento dos dois ambientes de trabalho e podem, assim, fornecer um 

parecer das duas redes. 
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APÊNDICE 

 

Apêndice A - Questionário 

 

Prezado (a) colega, 

Você está convidado (a) a responder este questionário anônimo que faz parte da coleta de 

dados da pesquisa “Análise da qualidade de vida no trabalho dos professores do ensino médio 

da educação básica pública e privada de Paracatu-MG.”, sob a responsabilidade do mestrando 

Sued José Rosa, orientado pelo Prof. Lúcio Flávio Renault de Moraes, Ph.D. com a finalidade 

de elaboração de dissertação de mestrado junto à Faculdade de Pedro Leopoldo-MG. 

 

Observações: 

a) Você pode deixar de participar da pesquisa e não precisa apresentar justificativas para isso; 

b) sua identidade será mantida em sigilo; 

c) caso seja de seu interesse, poderá ser informado(a) do resultado desta pesquisa, 

independentemente de qualquer autorização; 

d) o objeto de pesquisa é a qualidade de vida no trabalho dos professores, sem qualquer 

vinculação ao nome da instituição em que trabalha; 

e) fique à vontade para responder ao questionário e seja o mais verdadeiro (a) possível; 

f) a participação na pesquisa é voluntária, contudo, sua participação é de grande importância. 

 

Orientação: 

Para cada indagação do questionário, responder colocando números de 1 a 5, sendo o número 

1 correspondente a totalmente insatisfeito e o número 5 corresponde a totalmente satisfeito. 

 

Obrigado pela colaboração e participação. 
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1. Idade: 

(  ) 18 a 25 anos   (  ) 26 a 35 anos  (  ) 36 a 45 anos    (  ) acima de 45 anos 

 

2. Gênero: 

(  ) masculino      (  ) feminino 

 

3. Escolaridade:  

(  ) Ensino superior incompleto     (  ) Superior completo    (  ) Pós graduação 

(  ) Mestrado    (  ) Doutorado 

 

4. Remuneração com a docência: 

(  ) até R$1.000,00                     (  ) R$1.000,01 a R$1.500,00    (  ) R$1.500,01 a R$2.000,00           

(  ) R$2.000,01 a R$2.500,00    (  ) acima de R$2.500,01 

 

5. Trabalha na docência na(s) rede(s): 

(  ) somente na rede pública    

(  ) somente na rede privada   

(  ) na rede pública e privada  

 

6. Tempo de trabalho com a docência: 

(  ) até 5 anos 

(  ) acima de 5 até 10 anos 

(  ) acima de 10 até 15 anos 

(  ) acima de 15 anos 
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Escala de mensuração: 

Análise da qualidade de vida no trabalho 

Totalmente 

insatisfeito 

 Totalmente 

satisfeito 

1 2 3 4 5 

Dimensão 1: Compensação justa e adequada Análise 

7) Considerando a remuneração que você recebe pelo trabalho que executa, 

você se sente: 

 

8) Comparando a remuneração que você recebe com a dos seus colegas 

(dentro da instituição que trabalha), você se sente: 

 

9) Quando comparada a remuneração que você recebe (na instituição em 

que trabalha) em relação aos demais professores (de outras instituições), 

você se sente: 

 

Dimensão 2: Segurança e saúde nas condições de trabalho Análise 

10) Em relação à sua jornada de trabalho na instituição, você se sente:  

11) Considerando a estrutura física de sua instituição no que diz respeito ao 

fator segurança, você se sente: 
 

12) Em relação ao fator conforto do ambiente físico de sua instituição, 

você se sente: 
 

Dimensão 3: Oportunidade imediata para uso e desenvolvimento da 

capacidade humana 

Análise 

13) Em relação à liberdade para aplicar seus saberes e aptidões em sua 

instituição, você se sente: 
 

14) Em relação ao processo de retroinformação (feedback) sobre o seu 

processo total de trabalho e sobre seu desempenho, você se sente: 
 

15) Como você se sente em relação ao fator “autonomia” para 

desenvolvimento de suas atividades profissionais: 
 

Dimensão 4: Oportunidade de crescimento e segurança no trabalho Análise 

16) Em relação às condições de crescimento na carreira profissional que 

sua instituição propicia aos docentes, você se sente: 
 

17) Como você se sente em relação à segurança do vínculo empregatício 

com sua instituição (segurança de que não vai ser demitida a qualquer 

momento): 

 

18) Em relação aos programas de desenvolvimento profissional e pessoal 

desenvolvidos por sua instituição em prol de seus docentes, você se sente: 
 

Dimensão 5: Integração social na organização do trabalho Análise 

19) Em relação à aceitação por parte da organização e de seus colegas no 

tocante ao trabalho realizado por você, por suas habilidades, capacidade e 

potencial, você se sente: 

 

20) No que diz respeito à divisão de grupos na organização em termos de 

status, privilégios e benefícios de alguns, as conhecidas “panelinhas”, você 

se sente: 

 

21) Em relação à mobilidade ascendente na organização (por exemplo: 

promover a cargos superiores aqueles que demonstrem qualificação e 

competência para o cargo), você se sente: 

 

22) Em relação ao nível de companheirismo dentro e fora da organização 

entre você, colegas e demais membros da direção, você se sente: 
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23) Quanto ao relacionamento interpessoal entre você, colegas e demais 

membros da equipe de trabalho, você se sente: 

 

Dimensão 6: Constitucionalismo Análise 

24) No tocante ao respeito às leis e direitos trabalhistas e o real 

cumprimento dos direitos jurídicos do trabalhador, por parte da empresa, 

você se sente: 

 

25) Em relação à privacidade pessoal, o respeito à individualidade do 

trabalhador, tanto dentro quanto fora da organização, você se sente: 

 

26) Em relação à liberdade de expressão, possibilidade de expor suas ideias 

e opiniões sem temer ser repreendido, você se sente: 

 

27) Em relação às normas e rotinas administrativas estabelecidas pela 

organização e que influenciam o seu trabalho e sua vida com um todo, 

você se sente: 

 

Dimensão 7: O trabalho e o espaço total da vida  Análise 

28) Em relação ao equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal, ou seja, 

equilíbrio entre a jornada de trabalho e a convivência com a familiar e o 

lazer, você se sente: 

 

29) Em relação às reuniões festivas e confraternizações (Natal, Páscoa, dia 

das mães) promovidas pela organização para você e sua família, você se 

sente: 

 

30) Quando da realização de cursos, treinamentos e seminários, a 

organização pesquisa previamente sua possibilidade de participar, 

respeitando seus compromissos anteriormente agendados. Em relação a 

este item, você se sente: 

 

Dimensão 8: A relevância social do trabalho na vida Análise 

31) Você tem orgulho de trabalhar nesta instituição, ou seja, a imagem da 

empresa perante a comunidade e sociedade lhe proporciona prazer por 

fazer parte dela? Em relação a esta, questão você se sente: 

 

32) Em relação à responsabilidade social da instituição frente à 

comunidade local, não lhes causando danos e colaborando com a solução 

de problemas existentes, você se sente: 

 

33) Em relação ao envolvimento e preocupação da instituição com a 

qualidade do produto/serviço final prestado pela mesma, você se sente: 
 

34) Em relação ao trabalho que desenvolve, ele é reconhecido pela 

instituição a ponto de perceber sua importância, como funcionário, para a 

organização. Nessa situação você se sente: 

 

35) De modo geral, em relação à sua qualidade de vida no trabalho, você se 

sente: 
 

 

 

 

 


