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RESUMO 
 
 

Atualmente, a qualidade de vida no trabalho (QVT) tem sido objeto de muitos estudos 
e cada vez mais evidente nas organizações. O ser humano busca na empresa um 
ambiente de trabalho agradável, sendo a QVT um fator essencial para o 
desenvolvimento da empresa, uma vez que os recursos humanos são os principais 
responsáveis pela prestação de serviços ou produção dos produtos da empresa. Este 
estudo teve como objetivo avaliar e diagnosticar a qualidade de vida no trabalho, 
através da percepção de professores de escolas municipais localizadas na cidade de 
Alta Floresta - MT. Para atingir os objetivos propostos, utilizou-se das técnicas de 
estudo de caso, pesquisa descritiva exploratória, com método Survey. Utilizado como 
instrumento de coleta de dados o questionário com perguntas abertas e fechadas, em 
uma escala de respostas do tipo Likert, construído de acordo com os modelos teóricos 
propostos por Walton e Limongi-França, sendo este a primeira contribuição 
significativa da pesquisa. A população da pesquisa foram as 21 escolas municipais, 
que oferecem educação básica ao ensino fundamental, localizadas em Alta Floresta - 
MT, que contam com 320 professores, e a amostra foi de 183, com isso a pesquisa 
teve um nível de confiança de 95% e uma margem de erro de 5%. A análise dos dados 
será qualitativa. Os resultados obtidos mostraram que: (I) os professores estão, em 
geral, satisfeitos com a maioria dos critérios analisados no questionário; (II) As 
categorias como compensação justa e adequada e ações psicológicas e condições 
de trabalho e ações biológicas apresentaram alto índice de insatisfação. Os resultados 
finais apontam para a necessidade do desenvolvimento do programa de QVT, que 
priorize as ações recomendadas pela pesquisadora para a minimização das questões 
desfavoráveis à QVT diagnosticadas na pesquisa, visto que estas estão interferindo 
significativamente no ambiente de trabalho e no bem-estar dos colaboradores. 
 
 
Palavras-Chaves: Bem-estar, produtividade; docentes; modelo integrado Walton e 
Limongi-França. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  
 
 

Currently, the quality of life at work (QLW) has been the subject of many studies and 
increasingly more evident in organizations. The human being seeks in the company a 
pleasant work environment, and QLW is an essential factor for the development of the 
company, since human resources are the main responsible for providing services or 
production of the company's products. This study aimed to evaluate and diagnose the 
quality of life at work, through the perception of teachers at elementary schools located 
in the city of Alta Floresta - MT. To achieve the proposed objectives, it was used the 
case study technique, descriptive exploratory research was carried out, using the, 
Survey method. Being this the first significant contribution of the research, used as an 
instrument of data collection the questionnaire with open and closed questions, on a 
scale of answers of Likert type, built according to the theoretical models proposed by 
Walton and Limongi-França, The assessed population was the 21 municipal schools, 
which offer basic education to elementary school, located in Alta Floresta - MT, which 
have 320 teachers, and the sample was 183, thus the research had a confidence level 
of 95% and a margin of error of 5%. The analysis of the data was qualitative. The 
results obtained showed that: (I) teachers are generally satisfied with most of the 
criteria analyzed in the questionnaire; (II) the categories such as fair and adequate 
compensation and psychological actions and working conditions and biological actions 
showed a high rate of dissatisfaction. The final results point to the need to develop the 
QLW program, which prioritizes the actions recommended by the researcher for the 
minimization of unfavorable issues to QLW diagnosed in the research, since these are 
interfering significantly in the work environment and the well-being of employees. 
 
 
Keywords: Welfare, productivity; teachers; integrated model Walton and Limongi-
França. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O trabalho é de suma importância na vida do homem e é nele que se 

permanece a maior parte do tempo. Por isso, nos últimos anos, a apreensão com a 

qualidade de vida no trabalho tem se tornado tema de muitas pesquisas. Nelas, busca-

se compreender, avaliar e sugerir formas para que os indivíduos se sintam melhor no 

ambiente organizacional, convertendo em bem-estar e maior produtividade, 

alcançando os objetivos profissionais e laborais (ANTLOGA, 2009). 

A globalização e a descoberta de novas tecnologias fazem que as empresas 

busquem a excelência dos seus produtos e serviços, pois investem em equipamentos 

modernos e pessoas capacitadas, atendendo assim às exigências do mercado. 

Clientes e colaboradores estão atentos as questões (legais, trabalhistas, ambientais 

e de responsabilidade social), priorizando organizações que ofereçam diferenciais. 

Para os funcionários, as questões relacionadas a qualidade de vida no trabalho têm 

se destacado (RIBEIRO; SANTANA, 2015). 

Existem vários programas de qualidade de vida no ambiente organizacional, os 

quais buscam observar o que os colaboradores valorizam, considerando as 

deficiências de cada pessoa, e como avaliam o local onde desempenha suas 

atividades. Eles buscam, também, minimizar os problemas identificados, 

desenvolvendo um ambiente digno de trabalho. De forma que, estes pontos 

impactarão não somente na saúde organizacional, mas também na saúde dos 

indivíduos que ali exercem suas atividades diariamente (MASSOLLA; CALDERARI, 

2011). 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) afirma que, no século XXI, a 

ocupação com o trabalho está se tornando um fator causador de casos neuróticos e 

desestruturador da saúde mental. Entre os distúrbios comuns relacionados ao 

trabalho, em virtude da sobrecarga e o estresse, mostram-se os estresses crônicos e 

fadiga patológica, associados a quadros de ansiedade, transtornos de adaptação, 

além dos transtornos de angústia e depressivos (OIT, 2001; STANSFELD, 2006; 

ANDRADE, 2010; CECÍLIO, 2016).  

Diante disso, realizar pesquisas sobre a qualidade de vida no trabalho (QVT) é 

muito relevante, pois é no trabalho que o indivíduo tem condições de descobrir suas 
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potencialidades de crescimento como ser humano, de valorizar-se, desenvolver sua 

autoestima e buscar a felicidade (PIZZOLATO; MOURA; SILVA, 2013). 

A qualidade de vida dos seres humanos está inteiramente ligada as atividades 

físicas, esta, é importante pois possibilita aumento na satisfação dos indivíduos, visto 

que vários autores afirmam que a atividade física é um motivo de prevenção de 

doença e o aumento do bem-estar e da qualidade de vida. Os programas de atividade 

físicas bem organizadas podem atender várias necessidades individuais, 

intensificando as oportunidades de conseguir prazer e bem-estar, e como resultado, 

melhorar a qualidade de vida (PRADO; DANTAS, 2002;  BIZE; JOHNSON; 

PLOTNIKOFF, 2007; MATSUDO et al., 2008; SILVA et al., 2010). 

Os docentes em muitos casos constituem uma das classes com salários 

inferiores e isso está ligado à insatisfação e ao abandono do trabalho docente por 

outras ocupações (BUENO; LAPO, 2003). Vê-se na esfera pública municipal que 

professores passam por vários problemas, devido a precariedade dos materiais 

disponibilizadas pelos órgãos públicos para a execução de suas atividades, salários 

baixos, cargas horárias de trabalho excessivas, entre outros, ou seja, uma condição 

pouca digna de trabalho (BUENO; LAPO, 2003; LELIS, 2012). 

A qualidade de vida no trabalho nas escolas públicas precisa ser debatida com 

frequência e necessita atenção devido a sua relevância, pois o desenvolvimento de 

qualidade de vida no trabalho são essenciais para que os professores se sintam 

comprometidos e envolvidos com sua função, e assim, possam desenvolver melhor 

suas atividades com mais dignidade (LIMONGI-FRANÇA et al., 2013).  

Várias pesquisas publicadas revelam indicadores preocupantes sobre a 

quantidade de docentes com stress, depressão, em ambientes pouco produtivos 

(GASPARINI, 2005; BOAS, MORIN, 2013; SANTOS; MARQUES, 2013; 

FERNANDES; VANDENBERGUE, 2018).  

Ainda que existem vários conceitos sobre a qualidade de vida (QV),que foi 

conceituada pelo grupo de Qualidade de Vida da Organização Mundial da Saúde 

como a autopercepção sobre a sua posição na vida, bem como dos sistemas de 

valores e a cultura nos quais vive, associada a seus objetivos, padrões, preocupações 

e expectativas (WHOQOL Group, 1995). Segundo Penteado e Pereira (2007), a QV é 

vista como um aspecto multidimensional fundamental, constituída por elementos 

positivos e negativos, associada a múltiplas dimensões das relações humanas.   
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A QVT deve ser uma forma de melhorar as circunstâncias de trabalho de cada 

indivíduo presente na corporação, com a finalidade de manter o bem-estar dos 

colaboradores sempre elevado (BOAS et al., 2018). Segundo Freitas e Souza (2009), 

a QVT está ligada com “a mobilização, o comprometimento pessoal, a participação 

com o bem-estar do funcionário na execução da tarefa na empresa, visando a 

consecução das metas da Qualidade Total”. A qualidade de vida no trabalho busca 

humanizar a convivência dos trabalhadores na corporação, criando um vínculo com a 

produtividade, em especial, com o bem-estar dos funcionários, dando importância ao 

local de trabalho e questões associadas a satisfação, saúde e à proteção do 

colaborador (BÚRIGO, 1997).  

O presente estudo abordou questões sobre a qualidade de vida no trabalho, 

relacionada aos professores da rede municipal de Alta Floresta – MT e como está o 

nível de satisfação com ela? Para a melhor compreensão dos leitores, o presente 

trabalho está estruturado considerando: a introdução, na qual é apresentando uma 

abordagem geral sobre o assunto pesquisado; em um segundo momento é 

apresentada a base teórica, a evolução e conceitos da qualidade de vida no trabalho, 

programas para a implantação e métodos de avaliação da qualidade de vida no 

trabalho. Posteriormente, será apresentado os principais procedimentos 

metodológicos utilizados para a construção e desenvolvimento da pesquisa, seguido 

das apresentações dos resultados e com sua discussão, e em seguida as 

considerações finais. 

 

1.1 Objetivos 
 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar e diagnosticar o nível de satisfação dos docentes da Rede Municipal de 

Educação de Alta Floresta-MT em relação a qualidade de vida no trabalho. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

● Verificar os fatores de Qualidade de Vida no Trabalho que tem maior 

relevância na percepção dos colaboradores; 
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● Analisar quais fatores mais afetam a qualidade de vida no trabalho, e 

que desfavorecem o desempenho dos docentes; 

● Propor meios de amenizar as condições desfavoráveis que afetam a 

qualidade de vida no trabalho, caso existam. 

 

1.2 Justificativa 
 

O foco do desenvolvimento social e econômico tem sua base em vários 

aspectos, dentre eles a educação. Assim, quando a qualidade da educação aumenta, 

ela colabora para o progresso da região (MELLO, 1991; BRASIL, 2019). O interesse 

por esse estudo surgiu da preocupação com a qualidade de vida no trabalho dos 

professores no âmbito da rede pública, municipal de Alta Floresta -MT. Ainda se tem 

a percepção que esta pesquisa possa colaborar de alguma maneira com esta classe, 

pois investigando as necessidades coletivas dos docentes, pode-se apontar motivos 

que auxiliam para o desenvolvimento da qualidade da educação no município. Isto 

porque entende-se que os colaboradores que têm um espaço organizacional favorável 

acabam por desempenhar melhor suas atividades.  

Com o desenvolvimento desta pesquisa foi possível observar o cenário onde 

estão inseridos os profissionais da educação, considerando sua qualidade de vida no 

trabalho, e contribuir para a possível melhora do espaço de ensino aprendizagem nas 

escolas e também em seus lares. Isto porque sabe-se que um indivíduo com QVT, 

passa a ter uma melhora em sua relação social. O esgotamento docente, resultante 

da situação precária na qual estão inseridos, o desmotiva, podendo influenciar 

diretamente a qualidade de educação repassada (BRANCO; GIUSTI; JANSEN, 2012). 

Assim, é importante que as organizações tenham a consciência de buscar projetos 

que possam contribuir para uma qualidade de vida, contribuindo para satisfação e 

situações de trabalho adequada, deixando-os mais satisfeitos, motivados, 

oportunizando maior produtividade e qualidade nos serviços. Todas essas 

particularidades culminam na formação de uma escola mais humanizada para os 

participantes do processo.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Como o objetivo deste trabalho é a elaboração de uma pesquisa para analisar 

e diagnosticar a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) dos professores da rede pública 

municipal de Alta Floresta-MT, será apresentado adiante, uma revisão da literatura 

acerca do assunto, para uma melhor compreensão do objeto de estudo desta 

pesquisa. Este capítulo abordará conceitos e teoria disponíveis na literatura. 

Os materiais selecionados para constituir o referencial teórico foram 

pesquisados empregando conceitos-chaves como: “qualidade de vida no trabalho”, 

“docentes”, “QVT em escolas públicas”.  e “escolas municipais”. Para tanto utilizou-se 

de bancos de dados como: Scopus, Elsevier, Scielo, revistas nacionais e 

internacionais e livros no cenário nacional e internacional, priorizando os com 

avaliação Qualis entre A a B3 e relevância para o tema. 

 

2.1 Evolução histórica da qualidade de vida no trabalho (QVT) 
 

O trabalho ocupa um lugar importante na vida das pessoas, como na formação 

da identidade e na colocação social, pois é por meio deste que se consegue o 

sustento. Para todo trabalho é necessária uma quantia de esforço físico e psíquico, e 

esse processo é conhecido como força de trabalho. Sem os indivíduos não existe 

organização, não existe produção, isto é, sempre houve a relação entre homem e 

trabalho. As pessoas são os benefícios das organizações e o bem-estar no ambiente 

empresarial que resulta em produtividade e resultados (BRONDANI, 2010). No 

entanto, está cada vez mais complicado conciliar a vida profissional com a qualidade 

de vida. 

A qualidade de vida no trabalho apresenta-se como uma preocupação desde o 

início da existência do homem. As invenções, no decorrer da evolução da 

humanidade, buscaram a redução dos esforços físicos dos colaboradores nas 

atividades exercidas (RODRIGUES, 1994). 

Desde 1920, a preocupação com a satisfação do trabalhador aumentou. 

Estudos, como os de Elton Mayo e Escola das Relações Humanas, contribuíram para 

incitar a consciência do valor do trabalhador nas empresas. Neste período, fatores 

psicológicos e sociais já eram considerados fatores importantes para a qualidade de 

vida no trabalho (KUROGI, 2015). 
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Entre os anos de 1927 e 1932, o Conselho Nacional de Pesquisas iniciou uma 

experiência na fábrica de componentes de telefone de Hawthorne da Western Electric 

Company, situada em Chicago, nos EUA. Esta experiência tinha como objetivo 

verificar os elementos que influenciavam na produtividade dos colaboradores. 

Demonstrou-se que, em relação à produtividade, os fatores sociais são mais 

importantes e os que mais influenciam no desempenho das pessoas (MARQUIS; 

HUSTON, 2015).   

A escola das relações humanas trouxe relativa humanização às relações de 

trabalho, antes esquecida pela teoria de Taylor. A relação interpessoal dos 

colaboradores e suas exigências no que se menciona a organização passou a ser 

uma questão fundamental para a qualidade de vida no trabalho (KUROGI, 2015). Elton 

Mayo, o iniciador da Escola de Relações Humanas, descobriu a importância das 

relações sociais do trabalhador, observando que a produtividade aumenta quando 

acontecem determinados fenômenos de grupo (MASSOLLA; CALDERARI, 2011).

 Por volta de 1950 e no decorrer de 1960, os estudos de Abraham Maslow e de 

Frederick Herzberg sobre a motivação humana apresentaram uma fundamentação 

teórica para o tema. Maslow desenvolveu uma teoria sobre a hierarquia das 

necessidades. Segundo este autor, dentro de cada indivíduo existe uma hierarquia de 

cinco categorias de necessidade, são elas: fisiológicas, de segurança, sociais, de 

estima e autorrealização. Dado que se uma dessas necessidades é atendida, a 

próxima torna-se a dominante (ROBBINS, 2010).  

Herzberg, por sua vez, retrata uma teoria que é composta por fatores externos 

e internos. Os fatores externos, também chamados de fatores higiênicos, estão 

relacionados a motivos extrínsecos, aqueles que estão localizados no ambiente que 

cerca as pessoas enquanto desenvolve o seu trabalho como: clima organizacional, 

salário e remuneração, tipo de supervisão recebida, as oportunidades existentes etc. 

Os fatores internos, também conhecidos como fatores motivacionais, são as causas 

intrínsecas e estão ligados aos sentimentos de progresso e realização, e de 

reconhecimento profissional, manifestados através de exercícios das tarefas e 

atividades que oferecem suficiente desafio e significado para o trabalho (RIBEIRO, 

2017). 

As Teorias X e Y criadas pelo professor e economista americano Douglas 

McGregor, são dois conceitos antagônicos que conduzem as ligações entre as 

organizações e seus funcionários e contribui para as demais teorias sobre liderança 
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de pessoas em uma organização. De maneira sucinta, as teorias procedem de dois 

traços de pessoalidade e comportamento de funcionários, os quais frequentemente, 

não são percebidos pelos próprios indivíduos (PERIARD, 2011). 

A teoria X esclarece que os seres humanos são indolentes e preguiçosos, não 

gostam de trabalhar e o evitam, sempre que isso estiver ao seu alcance. Além disso, 

não gostam de assumir responsabilidades e preferem ser dirigidas a dirigir. São 

motivados por recompensas e punição, e tem de receber ameaças para se motivarem.   

A teoria Y, por sua vez, explica que o trabalho, dependendo de certas situações 

controláveis, pode ser um motivo de satisfação ou de sofrimento. Segundo esta teoria, 

as pessoas são esforçadas e gostam de ter o que fazer, procuram e aceitam 

responsabilidades e desafios e são criativas e competentes (MARQUIS; HUSTON, 

2015). 

Apesar de tais abordagens, os primeiros estudos e trabalhos referentes a QVT 

se iniciaram na década de 50, quando Eric Trist e colaboradores em Tavistock 

Institute, na Inglaterra, desenvolveram um modelo que estudava a relação entre 

indivíduo-trabalho-organização. Desde então, surge uma abordagem socio-técnica da 

organização do trabalho, possuindo como pontos fundamentais do seu estudo os 

motivos que faziam com que o indivíduo realizasse suas atividades, perfeitamente, 

dentro da organização (RIBEIRO; SANTANA, 2015; BOAS, 2018). 

No final de 1968, houve conquistas salariais, desenvolvimento da autonomia 

do trabalhador, a evolução da criatividade e a neutralidade entre cargos diminuiu. O 

acréscimo dos encargos sociais das empresas e a conscientização dos trabalhadores, 

favoreceram para a evolução das discussões sobre a qualidade de vida no trabalho 

entre os pesquisadores e líderes organizacionais (KUROGI, 2015).  

A década de 1970 foi marcada pelo aumento da responsabilidade social e pelo 

progresso sindical, mas os debates referentes a QVT perderam o fôlego. No final da 

década de 70, os movimentos pela QVT e a preocupação com ela obtiveram potência 

em decorrência da alta inflação, da crise do petróleo e do antagonismo internacional 

acirrado por novas forças industriais em países como o Japão (BÚRIGO, 1997). A 

preocupação com a QVT entra em um novo patamar no ano de 1979, induzida pela 

admiração pelas técnicas que o Japão utilizava para administrar, como o Ciclo de 

Controle de Qualidade (CCQ) que surgiu nas organizações do ocidente (HUSE; 

CUMMINGS, 1985 apud NASCIMENTO, 2006). A partir de então a QVT passa a ser 

reconhecida como um conceito universal, como uma forma de enfrentar os problemas 
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de qualidade e produtividade (BÚRIGO, 1997). Existia, assim, uma procura de 

inclusão dos interesses dos trabalhadores com a empresa por meio de práticas 

gerenciais para minimizar esses conflitos.   

Entretanto, a “Qualidade de Vida no Trabalho (QVT)” passou a ser debatido 

nos centros de estudos dos Estados Unidos da América no início da década de 70, 

por meio do professor Louis Davis, quando ele criava uma proposta sobre desenho 

de cargo. Para ele, o conceito de QVT entende-se como à preocupação com o bem-

estar dos trabalhadores na execução de suas atividades (CHIAVENATO, 2014; 

RIBEIRO; SANTANA, 2015).  

Trabalhadores e sindicatos começaram a procurar os seus direitos de 

qualidade de vida no trabalho, reivindicavam dimensões como: melhores salários, 

atuação dos funcionários nas decisões organizacionais, ambientes e condições de 

trabalhos mais seguros e agradáveis que gerasse satisfação e a diminuição dos níveis 

hierárquicos da empresa fez com que os funcionários trabalhassem mais motivados 

atendendo os alvos institucionais (RIBEIRO; SANTANA, 2015). 

Na década de 90, houve um grande crescimento na informação, pelo fato da 

ascensão tecnológica, ocasionando o conhecimento da QVT no mundo todo em 

questão de segundos. Em consequência, essa velocidade de informações fez as 

instituições se tornar mais competitivas, estimulando a globalização. Ainda nos anos 

90, programas de QVT foram desenvolvidos para estudar fatores relacionados à 

saúde do trabalhador na organização, resgatando valores ambientais e humanísticos 

surgidos do avanço tecnológico (BÚRIGO, 1997; RIBEIRO; SANTANA, 2015).  

Evidencia-se, contudo, a preocupação dos que buscam a QVT, para que ela 

não seja questionada como mais um modismo administrativo, mas demonstrada como 

processo necessário e conceitualmente indispensável pelos gestores e colaboradores 

das organizações (NADLER; LAWLER, 1983; FERNANDES, 1989). 

Desde então, as organizações que pretendem ter sucesso no mercado, 

procuram ter uma maior responsabilidade com os funcionários e com o local em que 

o mesmo está desenvolvendo a sua atividade. Afinal, uma das finalidades das 

empresas é motivar e satisfazer os funcionários com o propósito de alcançar uma 

maior produtividade para destacar-se entre os seus concorrentes. 

No Brasil, as intervenções direcionadas para a QVT são mais recentes, 

acompanhando a tardia abertura do mercado nacional para importação de produtos 

estrangeiros e os aumentos de concorrência que lhe foram decorrentes, bem como a 
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implantação de programas de qualidade total (FERNANDES, 1996). Algumas 

pesquisas neste campo vêm sendo elaboradas desde o final da década de 80 a fim 

de acrescentar o conhecimento com relação ao assunto e abrir novas discussões. Os 

estudos sobre QVT se impulsionaram quando a Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), e a 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) constituíram-se em 

organizações pioneiras nas pesquisas que vieram a contribuir com a comunidade 

científica (BÚRIGO, 1997).   

Limongi-França (2010) evidencia que o movimento de Qualidade de Vida no 

Trabalho no Brasil teve origem com Eda Fernandes nos anos 1990. Com o seu 

primeiro livro lançado em 1992 sobre o tema em questão. A autora traz que a QVT 

vem sendo relacionada com o aperfeiçoamento das situações de trabalho, das 

instalações adequadas para o colaborador desempenhar suas funções e aos 

programas de lazer, sendo um agrupamento de benefícios para o trabalho. 

 

2.2 Conceitos de qualidade de vida no trabalho 
 

O trabalho é o alicerce da vida das pessoas e, como consequência, institui a 

estrutura norteadora de outras atividades humanas. Deve-se evidenciar que o trabalho 

pode ser classificado como uma atividade social, formador de identidade e 

desenvolvimento individual. Por essa dimensão tão ampla e complexa, identifica-se 

como um elemento que tem consequências diretas para a saúde e para a qualidade 

de vida dos profissionais (TABELEÃO; TOMASI; NEVES, 2011). 

A qualidade de vida no trabalho tem várias definições, mas não há um consenso 

sobre o conceito da mesma. Em um livro publicado recentemente constituído de 

estudos brasileiros sobre QVT, Sant'Anna; Kiliminik (2011), escreveram uma 

introdução na qual entendem que: 

 
A qualidade de vida tem sido definida de diferentes formas por diferentes 
autores. No entanto, praticamente todas as definições guardam entre si, 
como ponto comum, o entendimento da QVT como um movimento de reação 
ao rigor dos métodos tayloristas e, consequentemente, como um instrumento 
que tem por objetivo propiciar uma maior humanização do trabalho, o 
aumento do bem-estar dos trabalhadores e uma maior participação destes 
nas decisões e problemas do trabalho (SANT'ANNA; KILIMINIK, 2011, p. 12). 
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Para Ribeiro e Santana (2015), a qualidade de vida no trabalho (QVT) é um 

tema que está se destacando cada vez mais no âmbito dos negócios. Para os autores 

a QVT:  

Trata-se de um programa que visa facilitar e satisfazer as necessidades do 
trabalhador durante o desenvolvimento de suas atividades no ambiente de 
trabalho. Tendo como aspecto principal, o fato de que a motivação das 
pessoas no trabalho está inteiramente ligada à sua satisfação com a 
empresa. A QVT parte do princípio de que o comprometimento e a motivação 
do trabalhador ocorrem de maneira mais natural em ambientes em que eles 
tenham a liberdade de interagir com as decisões da organização e participar 
de atividades propostas que transmitam prazer e satisfação (RIBEIRO; 
SANTANA, 2015, p. 78). 
 

De acordo com Limongi-França (2007, p. 167), pode-se afirmar que a qualidade 

de vida é a percepção do bem-estar, a partir das necessidades, individuais, ambiente 

social e econômico e expectativas de vida. A autora também ressalta que a QVT 

significa a necessidade de valorização das condições de trabalho, da definição de 

procedimentos da tarefa em si, do cuidado com o ambiente físico e dos bons padrões 

de relacionamento (LIMONGI-FRANÇA, 2007, p. 168). Segundo Boas, et al. (2018) a 

qualidade dos produtos e serviços de uma organização está intimamente ligada com 

a QVT do colaborador. 

 
A QVT deve ser uma forma de melhorar as condições de trabalho de cada 
indivíduo presente na organização, para que haja um nível de satisfação dos 
funcionários. A qualidade de serviços e/ou produtos de uma empresa está 
profundamente ligada a percepção de QVT dos funcionários (BOAS et al., 
2018, p. 23). 
 

Srivastava e Kanpur (2014) analisam que a qualidade de vida no trabalho é um 

método organizacional que qualifica os colaboradores em todas as dimensões, para 

ter uma vantagem eficaz e adequada na formação de condições, técnicas e resultados 

hierárquicos. Esta análise centrou-se na questão subjetiva da QVT, ou seja, os seus 

principais elementos, como segurança no trabalho, satisfação dos funcionários, 

desempenho no trabalho etc. Os autores ainda mencionam que o alto grau de QVT 

entre os funcionários leva à satisfação no trabalho que eventualmente resulta em 

desempenho efetivo e eficiente.  

Compreende-se que a Qualidade de Vida no Trabalho objetiva estabelecer uma 

relação agradável entre patrão e colaborador. Esta associação será estimulada 

através de um ambiente humanizado que seja satisfatório tanto para o empregado 

quanto para o empregador. E isto pode ser comprovado por meio dos projetos de 

Chiavenato (2009, p. 352).  
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A QVT envolve além de aspectos intrínsecos, os aspectos extrínsecos e 
contextuais do cargo, tais como: satisfação com o trabalho executado, 
possibilidades de futuro na organização, reconhecimento pelos resultados 
alcançados, salário recebido, benefícios auferidos, relacionamento humano 
na equipe e na organização, ambiente psicológico e físico de trabalho, 
liberdade de atuar e responsabilidade de tomar decisões e possibilidade de 
estar engajado e de participar ativamente (CHIAVENATO, 2009, p. 352). 

 

Pode-se dizer que as normas e conceitos para a QVT são um programa que 

tem como finalidade simplificar e atender as necessidades do colaborador ao executar 

suas tarefas na organização, apresentando como conceito fundamental o fato de que 

os indivíduos produzem mais quando estão satisfeitos e engajados com o seu 

trabalho. Neste sentido, Fernandes (1996) conceitua a QVT como: 

 
A gestão dinâmica e contingencial de fatores físicos, tecnológicos e sócio- 
psicológicos que afetam a cultura e renovam o clima organizacional, 
refletindo-se no bem-estar do trabalhador e na produtividade das empresas. 
Além disso, pouco resolve atentar-se apenas para fatores físicos, pois 
aspectos sociológicos e psicológicos interferem igualmente na satisfação dos 
indivíduos em situação de trabalho; sem deixar de considerar os aspectos 
tecnológicos da organização do próprio trabalho, que, em conjunto, afetam a 
cultura e interferem no clima organizacional com reflexos na produtividade e 
na satisfação dos empregados (FERNANDES, 1996, p. 45-46).  
 

Corrêa (1993), por sua vez, entende a QVT como um fenômeno que vem sendo 

desvendado de pouco a pouco, pelo homem, cada uma de suas diferentes 

perspectivas e visões teóricas. A autora classifica o movimento entorno da qualidade 

de vida no trabalho, então, em quatro dimensões e percepções, as quais, em seu 

ponto de vista, são decorrentes dos progressos nas conquistas sociais, da evolução 

da teoria administrativa e do grau de desenvolvimento econômico das sociedades.  

Segundo Vieira e Hanashiro (1990, p. 45), o conceito de QVT, apesar de 

extenso, subjetivo e circunstancial, pode ser definido como uma mudança voltada 

para: 

[...] a melhoria nas condições de trabalho - com extensão a todas as funções 
de qualquer natureza e nível hierárquico, nas variáveis comportamentais, 
ambientais e organizacionais que venham, juntamente com políticas de 
Recursos Humanos condizentes, humanizar o emprego, de forma a obter-se 
um resultado satisfatório, tanto para o empregado como para a organização. 
Isto significa atenuar o conflito existente entre o capital e o trabalho (VIEIRA; 
HANASHIRO, 1990, p.45). 

 
Indo um pouco mais além, Coutinho, et al. (2010, p. 179) conceitua a QVT como 

algo influenciado pelas condições de saúde mental, emocional e física, conforto, 

segurança, relações de vida no trabalho, direitos e deveres, bem como pelas 

necessidades e desejos das pessoas.  
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Direcionando-se no assunto do trabalho como um componente motivante da 

qualidade de vida no mesmo, Nadler e Lawler (1983) conceitua como movimento em 

busca de um envolvimento ótimo entre organizações e empregados, o qual existiria 

um maior nível de motivação e satisfação, em efetividade empresarial e na presença 

de saúde na instituição. Para esses autores:  

 
[...] a qualidade de vida no trabalho é um modo de pensar sobre as pessoas, 
trabalho e organização. Se os elementos distintivos são preocupação sobre 
o impacto do trabalho sobre as pessoas e a participação na solução de 
problemas organizacionais e tomada de decisões (NADLER; LAWLER, 1983, 
p. 26). 

 

O conceito de qualidade de vida no trabalho, tem sido compreendido como a 

concreta utilização humanística, na qual propõe modificar aspectos do e no trabalho, 

objetivando criar uma condição mais oportuna à satisfação dos colaboradores para o 

aumento da produtividade organizacional. Os fundamentos-chave de QVT 

constituíam-se especificamente sobre quatro pilares indispensáveis: 1. a resolução de 

problemas envolvendo membros da organização em todas as áreas participação, 

sugestão, e inovação; 2. a reestruturação da natureza básica do trabalho 

enriquecimento de tarefas, redesenho de cargos, votação de funções e grupos 

autônomos ou semiautônomos; 3. a Inovação no sistema de remunerações 

financeiras e não financeiras; 4. a melhoria no ambiente de trabalho, como o clima, 

cultura, meio ambiente físico, aspectos ergonômicos e assistenciais (FERNANDES, 

1996). 

 

2.3 Satisfação no trabalho e bem-estar 
 

Existe inúmeros conceitos para a satisfação no trabalho, ela pode ser definida 

como um conjunto de sentimentos positivos que os colaboradores têm em relação ao 

seu trabalho, quanto maior os motivos geradores de satisfação, tanto maior poderá 

ser o desempenho do trabalhador em possibilitar uma contribuição qualificada ao 

usuário, família e comunidade (NUNES et al., 2010). 

A satisfação com o trabalho incide de inúmeros efeitos, tanto na vida privada 

quanto na profissional impactando precisamente o bem-estar, saúde e o 

comportamento do colaborador.  A satisfação no trabalho pode ser resultante de fonte 

de saúde, assim como a insatisfação é capaz de gerar prejuízos à saúde mental, física 
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e social, ocasionando impasses à organização e ao local de trabalho, em 

consequência uma má qualidade no serviço prestado ao cliente (MARQUEZE; 

MORENO, 2005). 

MCShane, et al. (2014), define a satisfação como a avaliação que o colaborador 

faz do seu emprego e do ambiente de trabalho.  

 
A satisfação no trabalho é a avaliação que uma pessoa que faz parte do 
próprio emprego e do seu contexto profissional.  Ela é provavelmente uma 
atitude mais estudada no comportamento organizacional. Trata-se de uma 
apreciação das características percebidas do trabalho, do ambiente de 
trabalho e das experiencias emocionais nele vividas. Os funcionários 
satisfeitos tem avaliação favorável dos seus empregos, baseadas em suas 
observações e experiências emocionais.  A satisfação no trabalho pode ser 
considerada uma coleção de atitudes a respeito de diferentes aspectos do 
contexto emprego e trabalho (MCSHANE et al., 2014, p. 98).    
                                         

Para Happell, et al. (2003) a satisfação no trabalho é uma condição emocional 

decorrente do convívio de profissionais, particularidades pessoais, valores e 

expectativas com o local e a organização do trabalho. O trabalho pode impactar os 

colaboradores, por meio de fatores relacionados a saúde e o sentimento de bem-estar 

da equipe.  

No quadro 1, expõe-se os conceitos para cada dimensão da satisfação no 

trabalho, segundo a abordagem de Siqueira (2008). 

 
Quadro 1. Dimensões e conceitos da satisfação no trabalho 

Dimensões Definições 

Satisfação com o 
salário 

 

Contentamento com o que recebe como salário se comparado com o quanto 
o indivíduo trabalha, com sua capacidade profissional, com o custo de vida e 
com os esforços feitos na realização do trabalho. 

Satisfação com as 
promoções 

 

Contentamento com o número de vezes que já recebeu promoções, com as 
garantias oferecidas a quem é promovido, com a maneira como a empresa 
realiza suas promoções e com o tempo de espera pela promoção.  

Satisfação com os 
colegas de trabalho 

Contentamento com a colaboração, a amizade, a confiança e o 
relacionamento mantido com os colegas de trabalho.  

Satisfação com a 
chefia 

Contentamento com a organização e capacidade profissional do chefe, com o 
seu interesse pelo trabalho dos subordinados e entendimento entre eles. 

Satisfação com a 
natureza do trabalho 

Contentamento com o interesse despertado pelas tarefas, com a capacidade 
de elas absorverem o trabalhador e com a variedade das tarefas.  

Fonte: Adaptado de Siqueira (2008, p. 270). 

 

A satisfação no trabalho passou por volumosas transformações em suas 

características, todavia, os fatores que mais podem influenciar na satisfação do 

colaborador, são os fatores  organizacionais, os fatores de grupo e os fatores 

pessoais, podendo ser simplificado da seguinte maneira:  satisfação com o salário, 
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com as promoções, com os colegas de trabalho, com a chefia (líder) e com a natureza 

do trabalho (SIQUEIRA, 2008; ROTHMANN, 2017).  

O tema “satisfação no trabalho” retrata a soma do quanto o colaborador 

vivencia conhecimentos agradáveis no ambiente de trabalho e no 

contexto organizacional (SIQUEIRA, 2008). Neste contexto, cada uma das dimensões 

abordadas contém uma fonte de origem. 

A qualidade de vida e a qualidade de vida no trabalho pode ser prejudicada por 

diversos fatores de forma negativa, em especial na classe dos professores, esses 

motivos advém das condições físicas, instalações e recursos didáticos impróprios, 

falta de reconhecimento e desvalorização da classe, inexistência de plano de carreira, 

jornadas de trabalho extensas remuneração insuficiente, a sobrecarga do trabalho 

docente ocasionando pouco tempo para as atividades reservadas para as atividades 

pessoas, como lazer e descanso já que muitas tarefas são levadas para serem feitas 

em casa, entre outros (LIM; LIMA-FILHO, 2009; VASCONCELOS et al., 2012). 

Deste modo o bem-estar dos colaboradores é de fundamental importância para 

que haja qualidade de vida e a satisfação tanto na vida profissional, como no pessoal. 

A qualidade de vida e satisfação no trabalho englobando um bom relacionamento com 

seus colegas de trabalho, chefias e instituição está profundamente ligada com o bem-

estar do colaborador (SADIR; BIGNOTTO; LIPP, 2010; SILVÉRIO et al., 2010, 

MARTINS et al., 2016). 

Neste contexto pode-se dizer que a QVT está propriamente relacionada a 

satisfação, bem-estar e as necessidades humanas do trabalhador, incluindo 

condições dignas de trabalho, equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, momentos 

para práticas de lazer e atividades físicas, respeito aos direitos trabalhistas e justiça 

nos incentivos e recompensas, recursos matérias e horários suficientes para a 

realização das tarefas, bem-estar físico e emocional, oportunidades de carreiras, uso 

e desenvolvimento das habilidades, orgulho e prazer pelo trabalho exercido, ficando 

evidente a importância da QVT (WALTON, 1973; FORNEL, 2010; LIM, LIMA-FILHO, 

2009; VASCONCELOS et al., 2012).  

 
2.4 Conceitos de trabalho 
 

A expressão trabalho surge do latim tripalium, palavra usada para caracterizar 

uma ferramenta de aflição, ou mais diretamente, um instrumento feito de três paus 
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aguçados, algumas vezes ainda munidos de pontas de ferro, no qual os agricultores 

bateriam o trigo, as espigas de milho, o linho, para rasgá-los e esfiapá-los 

(ALBORNOZ, 1994, p.10). 

Ao longo do tempo, o trabalho era associado a incômodo e sofrimento, sendo 

assim menosprezado na Grécia Antiga. No cristianismo o trabalho era considerado 

como atividade humilhante, como condenação para o pecado. A partir do 

renascimento o trabalho começou a ser visto como fonte de autorrealização e 

identificação (RIBEIRO; LÉDA, 2004). Desde então o trabalho ganhou uma definição 

própria as razões para trabalhar estão no próprio trabalho e não fora dele ou em 

qualquer de suas consequências (ALBORNOZ, 1994, p.59). 

O trabalho é de suma importância para as pessoas e tem sido instrumento de 

várias pesquisas sobre o ser humano (MORIN, 2001; CONCOLATTO; RODRIGUES; 

OLTRAMARI, 2017). O reconhecimento do colaborador, tem que se dar pelo trabalho 

executado por ele, e deve ser constatado, pelas suas chefias, colegas de trabalho e 

seus subordinados. Assim pode-se observar com o posicionamento de Neves, et al. 

(2018, p. 328): 

O trabalho pode ser considerado um dos valores fundamentais do ser 
humano e que ainda exerce um papel importante na constituição da sua 
autorrealização, de suas subjetividades e de sua sociabilidade, bem como 
contribui para o desenvolvimento de sua identidade, proporciona renda e 
sustento, possibilita atingir metas e objetivos de vida, possibilita demonstrar 
suas ações, iniciativas e habilidades, podendo, dessa forma, ser considerado 
uma categoria fundante do ser humano, à medida que este só pode existir 
trabalhando (NEVES et. al., 2018, p. 328). 

 

Ribas (2003) sugere para o trabalho um conceito subjetivo e global apropriado 

para todas as expressões de trabalho capaz de englobar todas as representações dos 

trabalhos sejam elas matérias e imateriais: 

 
Quando falamos de trabalho, nos referimos a uma atividade humana, 
individual ou coletiva, de natureza social e complexa, dinâmica, mutável e 
irredutível a uma simples resposta instintiva ao imperativo biológico da 
sobrevivência material.  Distingue-se de qualquer outro tipo de práticas 
animais pela sua natureza reflexiva, consciente, proativa, estratégica, 
instrumental e moral (p. 34-35). 

 

Todo trabalho inclina-se para um fim ou esforço. Para muitos estes esforços 

pode se caracterizar por uma força física, e para outros intelectual. O trabalho é o 

esforço e também o resultado como um todo: a construção, enquanto processo e ação 

e a obra concluída (ALBORNOZ, 1994). 



27 

 

 

2.5 Programas de qualidade de vida no trabalho e importância 
 

A qualidade de vida deve existir no local de trabalho, visto que as pessoas 

dedicam a maior parcela da sua vida no trabalho, isso faz que possam existir um maior 

desgaste físico e emocional (ALVES, 2011). 

Programas de Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT) são maneiras que as 

instituições empregam, com o intuito de aumentar a eficiência dos seus funcionários, 

mantendo a qualidade de vida dos indivíduos da organização e padronizando o 

processo de produção. As empresas necessitam de ter consciência que cada dia é 

mais constante a visão de que os recursos humanos é o maior patrimônio de uma 

empresa (CHIAVENATO, 2009).  

Esses programas podem propiciar aos funcionários, vários benefícios, entre 

eles, a redução do estresse ocupacional, equilíbrio emocional, maior produtividade, 

satisfação, diminuição do nível de rotatividade, absenteísmo dos riscos de acidentes, 

melhorar a imagem da organização e relacionamento com seus colegas de trabalho. 

Quanto mais feliz o trabalhador estiver com o local de trabalho, mais ele se tornará 

produtivo e maior será o seu desempenho, alcançando as metas e objetivos da 

organização (VENDRAMI, 2011).   

Existem vários programas de qualidade de vida no trabalho, que podem ser, 

atividades e ações elaboradas para diferentes grupos de pessoas, com finalidade 

distinta e períodos diversos, mas sempre visando o bem-estar mental, físico e 

emocional dos colaboradores (COUTINHO; MAXIMIANO; LIMONGI-FRANÇA, 2010).  

 
Quadro 2. Ações e/ou programas de promoção da QVT e seus resultados - Continua 

Ações/Programas Principais resultados observados 
Exercícios físicos Aumenta a disposição e satisfação dos trabalhadores, aumenta 

a tolerância ao estresse, redução do absenteísmo, melhora do 
relacionamento interpessoal, redução dos acidentes de trabalho, 
redução dos gastos médicos.  

Treinamento e desenvolvimento 
dos trabalhadores 

Aumento do capital intelectual, aperfeiçoamento das atividades, 
satisfação profissional, aumento da produtividade. 

Ergonomia Aumento do desempenho nas atividades, redução dos acidentes 
de trabalho.  

Ginástica Laboral Prevenção e reabilitação de doenças ocupacionais, prevenção 
de acidentes de trabalho, melhor integração entre os 
trabalhadores, diminuição do absenteísmo, aumento da 
produtividade. 

Benefícios Motivação, satisfação profissional, satisfação das necessidades 
pessoais, aumento da produtividade. 

Continua... 
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Quadro 2: Ações e/ou programas de promoção da QVT e seus resultados - 
Conclusão 

Ações/Programas Principais resultados observados 
Avaliação de desempenho Aumento do desempenho do trabalhador, aumento da 

produtividade, aumento da satisfação profissional. 
Higiene e segurança do trabalho Gera um ambiente mais saudável, prevenção de riscos à saúde, 

diminuição dos acidentes de trabalho, diminuição do 
absenteísmo e rotatividade, aumento da produtividade.  

Estudo de cargos e salários Mantêm seus recursos humanos, aperfeiçoamento da 
administração dos recursos humanos, aumento da motivação e 
satisfação dos trabalhadores, aumento da produtividade. 

Controle de álcool e drogas Redução de riscos, melhora na segurança operacional e da 
saúde dos trabalhadores, melhora na autoestima, diminuição dos 
acidentes de trabalho e absenteísmo. 

Preparação para aposentadoria Motivação, satisfação profissional, aumento da autoestima, 
melhora na relação interpessoal, descobrimento de novas 
habilidades e competências, benefícios na vida social e familiar 
do trabalhador.  

Orientações nutricionais Diminuição da obesidade, mudança no comportamento de risco, 
aumento do desempenho e disposição, aumento da 
produtividade. 

Terapias alternativas Aumento da tolerância ao estresse, melhora no relacionamento 
interpessoal, aumento da produtividade.  

Musicoterapia Aumento da autoestima, aumento do desempenho profissional, 
melhora no relacionamento interpessoal, aumento da tolerância 
ao estresse, prevenção de doenças. 

Antitabagismo Aumento da autoestima, aumento do desempenho e disposição, 
prevenção de doenças. 

Fonte: (ALVES, 2011, p. 67). 

 

O modelo de implantação do PQVT criado por Fernandes (1996) apontou a 

importância da base de diversos campos de estudos conceitual e científico em relação 

a QVT, constituído por 5 (cinco) fases: 

a) Sensibilização – é a fase onde os representantes da organização realizam um 

levantamento das atuais condições de trabalho da organização;  

b) Preparação – é a fase onde são selecionados os modelos e instrumentos a 

serem empregados e instituída a equipe do projeto;  

c) Diagnóstico – é a fase onde coleta as informações sobre a natureza e o 

conhecimento do conjunto técnico, e a pesquisa do grupo social em referência 

satisfação dos colaboradores com as circunstâncias de trabalho;  

d) Concepção e implantação do projeto – esta etapa é onde a equipe do projeto 

determina as prioridades e cronograma de implantação de alteração nos 

aspectos que se apresentarem sujeito a melhorias; 

e) Avaliação e difusão – nesta última etapa é realizada uma avaliação das 

informações e a difusão para os outros setores da organização.  
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Todavia, para obter sucesso na implementação desses programas, é 

necessário que o funcionário desenvolva uma condição de vida mais benéfica e 

saudável, como o costume de praticar atividades físicas, refeições sadias e que cuide 

do estado emocional e mental (MASSOLLA; CALDERARI, 2011). 

 

2.6 Modelos para a investigação da qualidade de vida no trabalho  
 

Quando se trata de qualidade de vida no trabalho, há uma grande dificuldade 

que é a percepção quanto aos atributos de valor de qualidade, pois cada pessoa 

apresenta um ponto de vista diferente dos demais. Algo que é bom para um, pode não 

ser bom para o outro. Às vezes o que é valorizado por um, pode ser rejeitado por 

outro, assim sucessivamente. A literatura indica inúmeras abordagens sobre a 

qualidade de vida no trabalho, buscando abordar essa complexidade e a abrangência 

do tema. 

Diversos autores apresentam modelos de Qualidade de Vida no Trabalho. 

Nesta pesquisa, será abordado os modelos de Walton, Hackman e Oldhan, de 

Westley, Davis e Werther, e Limongi-França, por serem os mais relevantes conforme 

identificada na literatura sobre o tema.  

 

2.6.1 Modelo de QVT de Walton (1973) 

  

Walton (1973), objetivando elaborar um método para avaliar a qualidade de 

vida no trabalho, propôs uma sequência de 8 (oito) critérios fundamentais. Os que 

investigam fatores como: compensação justa e adequada, segurança e saúde nas 

condições de trabalho, oportunidade imediata para utilização e desenvolvimento das 

capacidades humanas, oportunidade futura para crescimento contínuo e garantia 

profissional, integração social na organização, constitucionalismo, trabalho e o espaço 

na vida do empregado, relevância social do trabalho. O modelo está representado no 

Quadro 3. 

 

Quadro 3: Modelo de Walton para aferição da QVT - Continua 
CRITÉRIOS INDICADORES DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

1. Compensação Justa e Adequada Equidade interna e externa  
Justiça na compensação  
Partilha dos ganhos de produtividade 
Proporcionalidade entre salários 

Continua... 



30 

 

Quadro 3: Modelo de Walton para aferição da QVT - Conclusão 
CRITÉRIOS INDICADORES DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

2. Condições de Trabalho Jornada de trabalho razoável  
Ambiente físico seguro e saudável  
Ausência de insalubridade 

3. Uso e Desenvolvimento das 
Capacidades Humanas 

Autonomia  
Autocontrole relativo  
Qualidades múltiplas  
Informação sobre o processo total do trabalho 

4. Oportunidade de Crescimento e 
Segurança 

Possibilidade de carreira  
Crescimento pessoal  
Perspectivas de avanço salarial  
Segurança de emprego 

5. Integração Social na Organização Igualdade  
Mobilidade  
Relacionamento  
Senso comunitário 

6. Constitucionalismo Direitos de proteção do trabalhador 
Privacidade pessoal  
Liberdade de expressão  
Tratamento imparcial  
Direitos trabalhistas 

7. O Trabalho e Espaço Total de 
Vida 

Papel balanceado no trabalho  
Estabilidade de horários  
Poucas mudanças geográficas  
Tempo para lazer da família 

8. Relevância Social do Trabalho na 
Vida 

Imagem da empresa  
Responsabilidade social da empresa 
Responsabilidade pelos produtos  
Práticas de emprego 

Fonte: Adaptado de Walton (1973, p. 11-21). 

 

Para Walton (1973) os termos podem ser conceituados, funcionalmente, da 

seguinte forma:  

1. Compensação Justa e Adequada: Caracteriza o trabalho e observa nele o 

meio de sobrevivência do trabalhador. A medida da QVT está comparada com à 

remuneração recebida pelo trabalho realizado. Esse critério ainda se desdobra em 

outros três fatores complementares: 

a) Remuneração adequada: valor pago pelo trabalho realizado que permita o 

trabalhador viver dentro de padrões pessoais, culturais, sociais e econômicos 

do meio onde vive;  

b) Equidade interna: equiparação salarial com outros trabalhadores dentro da 

mesma empresa; 

c) Equidade externa: salário compatível com o mercado de trabalho. 

2. Condições de Trabalho: Refere a precaução com o bem-estar e saúde do 

colaborador, de acordo com os seguintes indicadores:  
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a) jornada de trabalho: horas razoáveis trabalhadas pelo empregado por um 

período normal de trabalho;   

b) condições físicas de trabalho: ambiente de trabalho onde o colaborador 

desempenha suas funções. Refere-se ao bem-estar físico e saúde mental; 

c) salubridade: condições ambientais propicias à saúde e a segurança do 

colaborador; e  

d) recursos materiais e equipamentos: quantidade e qualidade de materiais 

disponibilizados para a realização do trabalho. 

3. Uso e Desenvolvimento das Capacidades Humanas: é a oportunidade que o 

trabalhador tem de aplicar e desenvolver seu conhecimento e suas habilidades no dia-

a-dia de trabalho. Entre os indicadores, destacam-se:  

a) autonomia: permissão ao trabalhador, de liberdade considerável, 

independência e autocontrole na programação e na execução da sua função;  

b) autocontrole relativo: equilíbrio e estabilidade das ações das pessoas;  

c) multiplicidade de habilidades: permitir que o trabalhador utilize em larga escala 

suas aptidões e habilidade pessoais; e  

d) retroinformação: conceder ao colaborador informações e conhecimentos de 

como suas ações e trabalho são analisados. 

4. Oportunidade de Crescimento e Segurança: Está dimensão tem como 

propósito verificar a oportunidade de carreira, segurança do empregado e o 

desenvolvimento de suas potencialidades dentro da organização. Destacam-se os 

seguintes fatores: 

a) possibilidade de carreira: possibilidades ofertadas para o empregado de 

progresso ou avanço na organização e na carreira; 

b) crescimento pessoal: políticas que visa manter os colaboradores sempre 

desenvolvendo suas potencialidades, capacidades, habilidades e aptidões da 

pessoa com o objetivo de melhor desempenhar suas atividades;  

c) programa de capacitação: atividades que objetivam preparar o colaborador 

para melhor realizar suas atividades, visando o crescimento profissional e da 

organização; e  

d) segurança de emprego: grau de proteção percebida pelos colaboradores em 

relação ao seu emprego. 

5. Integração Social na Organização: A QVT está relacionada ao nível de 

convivência harmoniosa entre os trabalhadores de uma mesma empresa, quando o 
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colaborador tem satisfação no local de trabalho e onde apresenta os consecutivos 

fatores:  

a) Inexistência de preconceitos: privação de opiniões ou pensamentos 

construídos impensadamente no local de trabalho;  

b) igualdade: ausência de estratificação no local de trabalho, em termos de 

símbolos de status (raça, sexo, crenças, origens, estilos sociais) ou estruturas 

hierárquicas;  

c) mobilidade: oportunidade de circulação de princípios e valores sociais no local 

de trabalho;  

d) relacionamento: nível de convivência entre os colaboradores quanto ao auxílio 

amparo, respeito as individualidades e abertura interpessoal; e 

e) senso comunitário: grau de espírito coletivo e companheirismo dentro e fora da 

organização.  

6. Constitucionalismo: Um elevado nível de QVT está relacionado a existência 

de normas que constituem claramente os direitos e os deveres dos trabalhadores. 

Destacam-se:  

a) direitos trabalhistas: comprimento das normas e direitos legais trabalhistas que 

governam o vínculo trabalho (organização) versus trabalhador; 

b) privacidade pessoal: nível de privacidade e respeito à individualidade que o 

colaborador tem dentro da empresa; e 

c) liberdade de expressão: direito que o colaborador possui em expressar suas 

opiniões, se manifestar, discordar dos seus superiores sem medo de represália. 

7. Trabalho e Espaço Total de Vida: O autor menciona que o trabalho pode ter 

efeito negativo e positivo sobre outros âmbitos de sua vida, como sua convivência 

com a família. A estabilidade entre o trabalho e o espaço total de vida refere-se as 

expectativas de carreira, progresso e promoção. Destacam-se os seguintes fatores: 

a) papel balanceado do trabalho: ordenação logica da carga-horária de trabalho 

com as exigências profissionais e outras atividades pessoais; 

b) tempo para lazer e para a família: equilíbrio entre o horário de entrada e saída 

do serviço com o espaço do convívio familiar do trabalhador; e  

c) significado do trabalho: importância do trabalho na vida do trabalhador. 

8. Relevância Social da Vida no Trabalho: A forma de agir de algumas 

organizações propicia uma depreciação ao trabalhador nos trabalhos executados, o 
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que afeta a autoestima e consequentemente a produtividade. Dentre as dimensões 

de avaliação, destacam-se:  

a) valorização do trabalho: preocupação da organização em resolver problemas 

na comunidade e não de provocá-los; e  

b) imagem e responsabilidade social da organização: qualidade dos 

serviços/produtos colocados à disposição dos clientes, e associado a uma 

sólida política de recursos humanos. 

O modelo de Walton aborda o tema QVT, confrontando-o a valores humanos e 

ambientais que, devido ao avanço tecnológico, o aumento da concorrência, e 

consequentemente, imposição do aumento da produtividade para o desenvolvimento 

econômico, são deixados de lado, atingindo o colaborador e a empresa (LIMONGI-

FRANÇA, 2007).  

 

2.6.2 Modelo de QVT Hackman e Oldhan (1975) 

 

Segundo Chiavenato (2014), Hackman e Oldhan (1975) retratam um modelo 

de QVT aplicado ao desenho de cargos. Para eles, as dimensões do cargo produzem 

estados psicológicos críticos que conduzem a resultados pessoais e de trabalho que 

afetam a QVT (CHIAVENATO, 2014, p. 421). As dimensões do cargo são: 

 
Variedade de habilidade: o cargo deve requerer várias e diferentes 
habilidades, conhecimentos e competências da pessoa. 
Identificação da tarefa: o trabalho deve ser realizado do início até o fim para 
que a pessoa possa perceber que produz um resultado palpável. 
Significado da tarefa: a pessoa deve ter uma clara percepção e de como 
seu trabalho produz consequências e impactos sobre o trabalho dos outros. 
Autonomia: a pessoa deve ter responsabilidade pessoal para planejar e 
executar as tarefas, autonomia própria e Independência para desempenhar. 
Retroação do próprio trabalho: a tarefa deve proporcionar informações de 
retorno a pessoa para que ela própria possa Auto avaliar seu desempenho 
Retroação extrínseca: deve haver o retorno proporcionado pelos superiores 
hierárquicos ou clientes a respeito do desempenho na tarefa. 
Inter-relacionamento: a tarefa deve possibilitar contato interpessoal do 
ocupante com outras pessoas ou com clientes internos e externos 
(CHIAVENATO, 2014, p. 421). 
  

O modelo de Hackman e Oldham referencia três estados psicológicos críticos 

que estão presentes em um determinado trabalho e são considerados positivos para 

o trabalhador, podendo gerar satisfação, maior produtividade e baixo nível de 

rotatividade (Figura 1). Esses três estados psicológicos são: significância percebida 

do trabalho, responsabilidade percebida pelos resultados produzido pelo seu trabalho 
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e conhecimento dos resultados do trabalho (feedback); e estes estão presentes para 

um certo trabalhador (FREITAS; SOUZA, 2009). 

 
Figura 1. Modelo das dimensões básicas da tarefa 

 
Fonte: Adaptado de Hackman e Oldham (1975). 

 

A abordagem de Hackman e Oldham destaca um ambiente agradável 

requerendo certas responsabilidades dos colaboradores para com o trabalho e, 

também, a importância de se obter um feedback pelo trabalho executado. 

 

2.6.3 Modelo de QVT de Westley (1979) 

 

Vários problemas prejudicam e se tornam obstáculos para qualidade de vida 

no trabalho, quando não são resolvidos. Segundo a abordagem de Westley (1979), as 

disfunções que o colaborador vivencia no trabalho podem ser classificadas em quatro 

categorias: Políticas (injustiça), Econômicas (insegurança), Psicológicas (isolamento) 

e Sociológicas (anomia) (FREITAS; SOUZA, 2009; SANT'ANNA; KILIMINIK, 2011). 

No Quadro 4, são apresentados, de forma sintetizada, os problemas de 

Qualidade de Vida no Trabalho abordados por Westley (1979), onde expõe os 

sintomas, indicadores, ações e propostas que têm como finalidade humanizar o 

trabalho. 

Os autores Sant'anna; Kiliminik (2011) definem esses indicadores 

fundamentais como sendo: 

Políticos: Caracterizadas pela sensação de instabilidade quanto à 
permanência no emprego ou pelo medo de ser discriminadamente 
dispensado. A presença desses aspectos, segundo Westley, levam ao 
sentimento de insegurança. 
Econômicos: Representados pela ausência de equidade salarial, o que gera 
o sentimento de injustiça. 
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Psicológicos: Caracterizada pela ausência de possibilidade de 
autorrealização, o que leva a alienação. 
Sociológicos: Representados pela não participação ativa dos indivíduos em 
decisões diretamente relacionada com o processo de trabalho, com a forma 
de se executarem as tarefas e com a distribuição de responsabilidades dentro 
da equipe. Ausência desses indicadores, segundo o autor, gera a sensação 
de anomia (SANT'ANNA; KILIMINIK, 2011, p.16). 
 

Quadro 4.Fatores que influenciam na Qualidade de Vida no Trabalho 

Natureza do 
problema 

Sintoma do 
problema 

Ação para 
solucionar o 

problema 
Indicadores Propostas 

Fatores 
Econômicos 
(1850) 

Injustiça União dos 
trabalhadores 

Insatisfação 
Greves 
Sabotagem 

Cooperação 
Divisão dos lucros 
Participação nas decisões 

Fatores 
Políticos 
(1850-1950) 

Insegurança Posições Políticas Insatisfação 
Greves 
Sabotagem 

Trabalho autossupervisão 
Conselho de 
trabalhadores 
Participação nas decisões 

Fatores 
Psicológicos 
(1950) 

Isolamento Agentes de mudança Sensação de 
isolamento 
Absenteísmo 
Turnover 

Valorização das tarefas 
Autorrealização no 
trabalho. 

Fatores 
Sociológicos 

Anomia Grupos de 
autodesenvolvimento 

Desinteresse 
Absenteísmo 
Turnover 

Métodos sócios 
Tecnicamente aplicados 
aos grupos de trabalho 
valorização das relações 
interpessoais, distribuição 
de responsabilidade na 
equipe etc.). 

Fonte: Adaptado de Westley (1979 apud FREITAS; SOUZA, 2009, p. 141) 
 

Para uma melhor valorização da qualidade de vida no trabalho e solucionar 

estes quatro fatores do problema, Westley (1979) propõe intervenções à organização 

por meio do envolvimento e participação dos colaboradores no procedimento de 

decisão e na divisão dos lucros, desenvolvimento de espírito de responsabilidade, do 

enriquecimento de tarefas e da aplicação dos princípios sócio técnicos (ROCHA, 

1998). 

 
2.6.4 Modelo de QVT de Werther e Davis (1983) 
 

A abordagem de Werther e Davis (1983) objetiva reavaliar as tarefas com intuito 

de investigar até que ponto as tarefas e os cargos interferem na qualidade de vida do 

trabalhador e, ainda, como reestruturar os cargos para gerar benefícios para o 

trabalhador e para a organização (KUROGI, 2015). Para esses autores, ao se elaborar 

um projeto de cargos deve-se levar em observação três níveis: o organizacional, o 

ambiental e o comportamental. No Quadro 5 pode-se observar os principais fatores a 

serem considerados ao analisar esses três níveis (SANT'ANNA; KILIMINIK, 2011). 
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Quadro 5. Fatores que influenciam o projeto de cargo e a qualidade de vida no 
trabalho 

  FATORES 

Organizacional  Ambiental  Comportamental 

Propósitos 
Objetivos  
Organização  
Departamentos 
Cargos  
Atividades 

Sociais 
Culturas 
Históricos 
Competitivos  
Econômicos 
Governamentais  
Tecnológicos 

Necessidades de RH 
Motivação 
Satisfação 

Fonte: (WERTHER; DAVIS, 1983 apud SANT'ANNA; KILIMINIK, 2011, p. 22). 

 

Esses três níveis do modelo de Werther e Davis (1983 apud Rocha, 1998), 

podem ser conceituados da seguinte maneira: 

 
1-Fatores Ambientais: o projeto de cargo deve considerar as expectativas 
sociais e as habilidades e disponibilidade de empregados potenciais. No 
entanto, o cargo não poderá ser tão complexo ao ponto da 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. 
2- Fatores Organizacionais: procura identificar a tarefa que condiz ao cargo, 
de forma que haja um fluxo coerente de processos, da utilização de métodos 
e sistemas que ajustem as práticas de trabalho desenvolvidas, resultando, 
desta forma, na redução do tempo e esforço dos trabalhadores.  
3- Fatores comportamentais: neste ponto não se deve simplesmente priorizar 
a eficiência, mas, também, a autonomia do trabalhador, a variedade do cargo, 
a identidade de tarefa e a retroinformação, tudo isso voltado para um aumento 
da motivação (LIMA, 1995; WERTHER; DAVIS, 1983 apud ROCHA, 1998, 
p.25). 
 

O modelo de Werther e Davis (1983) possui uma definição similar à de 

Hackman e Oldhan (1975) ao identificarem as funções como meio para estabelecer 

motivos que levam aos estudos de QVT. Para os autores, as tarefas devem vir ao 

encontro das expectativas e habilidades do colaborador, de forma a garantir-lhe mais 

liberdade no desempenho das suas atividades (KUROGI, 2015). 

 
2.6.5 Modelo de QVT de Limongi-França (1996) 

  
Limongi-França (1996) validou o modelo BPSO-96, para a observação dos 

parâmetros biopsicossocial e organizacional em sua tese de doutorado. Para isto, teve 

como incentivo preliminar os estudos da Organização Mundial da Saúde (OMS), que 

em 1986 definiu a saúde como o pleno bem-estar biológico, psicológico e social e não 

unicamente a inexistência de doença. O ser humano é um complexo biopsicossocial, 

ou melhor, tem potencialidades biológicas, psicológicas e sociais que reagem 
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conjuntamente às condições de vida. Estes retornos indicam diferentes combinações 

e forças nestes três pontos e podem ser mais ostensivos em um deles, apesar de 

todos serem sempre mútuos (LIMONGI-FRANÇA, 1996). 

As dimensões da visão biopsicossociais estruturam-se da seguinte maneira: 

 
O nível biológico refere-se as características físicas herdadas ou adquiridas 
ao nascer e durante toda a vida. Inclui metabolismo, resistência e 
vulnerabilidade dos órgãos ou sistemas. 
O nível psicológico refere-se aos processos afetivos, emocionais e de 
raciocínio, conscientes ou inconscientes, que formam a personalidade de 
cada pessoa e o seu modo de perceber e posicionar-se diante das pessoas 
e das circunstâncias que vivencia. 
O nível social revela os valores, as crenças, o papel da família, no trabalho 
em todos os grupos e comunidades a que cada pessoa pertence e de que 
participa. O meio ambiente e a localização geográfica também formam a 
dimensão social (LIMONGI-FRANÇA, 1996, p. 146). 
 

A autora ainda estabelece a dimensão organizacional, com o propósito de 

responder as particularidades do ambiente e da cultura organizacional, que se refere 

à figura corporativa, as práticas de gestão, aos valores e aos sistemas de 

controle, tecnologia e inovação da corporação. Já a sigla BPSO-96 destina aos 

aspectos Biológicos, Psicológicos, Sociais e Organizacionais da QVT e seus relativos 

grupos de princípios empresariais. Esses indicadores são instrumentos que 

proporcionam entendimento de parâmetros e auxiliam na pesquisa, avaliação e na 

clareza dos resultados. O modelo BPSO-96 de QVT proposto por Limongi-França 

(1996), tem como suporte o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o Índice de 

Desenvolvimento Social (IDS) e as categorias de Walton. Os indicadores de 

investigação do modelo BPSO-96 são apresentados no Quadro 6. 

 

Quadro 6. Indicadores de Investigação do Modelo BPSO-96 - Continua 
Área de 

Investigação 
Descrição Programas específicos 

Indicadores 
Setores que 

desenvolvem 

Organizacional Ações que valorizam a 
imagem, estrutura, 
produto e relacionamento 
da empresa com os 
empregados. 

• Endomarketing  

• Comitês executivos e 
de decisão  

• Comunicação interna 

• Imagem externa 

• Diretorias executivas 

• Marketing 

• Recursos Humanos 

Social Ações que ofereçam 
benefícios sociais 
obrigatórios e 
espontâneos e criem 
oportunidades de lazer e 
cultura 

• Direitos legais 
Atividades 
associativas e 
esportivas  

• Eventos de turismo e 
cultura  

• Atendimento à família 

• Serviço social  

• Grêmio Esportivo  

• Fundações 
específicas 

• Recursos Humanos 

Continua... 
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Quadro 6. Indicadores de Investigação do Modelo BPSO-96 - Conclusão 
Área de 

Investigação 
Descrição Programas específicos 

Indicadores 
Setores que 

desenvolvem 

Psicológica Ações que promovem a 
autoestima e o 
desenvolvimento de 
capacidade de pessoas e 
profissionais 

• Processo de seleção e 
avaliação do 
desempenho  

• Carreira  

• Remuneração  

• Programas 
participativos 

• Recrutamento e 
Seleção  

• Treinamento de 
Pessoal 

• Cargos e Salários  

• Relações Industriais 
e/ ou Recursos 
Humanos 

Biológica Ações que promovam a 
saúde, que controlem os 
riscos ambientais e 
atenda às necessidades 
físicas. 

• Mapa de riscos  

• SIPAT  

• Refeições  

• Serviço Médico – 
interno e contratado  

• Melhorias 
ergonômicas  

• Treinamentos 
específicos 

• Segurança do 
Trabalho e Medicina 
Ocupacional  

• Ambulatório  

• Nutrição  

• Relações Industriais 
e/ ou Recursos 
Humanos 

Fonte: Limongi-França (1996, p. 245). 

 

As dimensões do modelo BPSO-96, possibilitam a análise do comportamento 

organizacional de modo mais genérico do que a tradicional, tornando viável localizar 

as variadas ações e programas de QVT nas empresas (LIMONGI-FRANÇA, 1996).  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A presente pesquisa será classificada quanto à abordagem, aos objetivos e aos 

procedimentos técnicos. Quanto a forma de abordagem do problema de pesquisa e a 

análise de dados será qualitativa (GONSALVES, 2011).  

Referente aos objetivos, a pesquisa se classifica como descritiva e exploratória. 

A pesquisa descritiva, conforme Gonsalves (2011), tem como objetivo especificar as 

características de um objeto de estudo. Engloba-se aqui estudos que tem por objetivo 

levantar opiniões, crenças e comportamentos da população referente a um 

determinado tema ou situação passada.  

Já a pesquisa exploratória, busca conhecimento de uma determinada 

população. Para Severino (2016), a pesquisa exploratória procura obter informação 

sobre um determinado assunto estudado, objetivando um campo de trabalho, 

estruturando as condições de manifestação desse objeto. Para Gonsalves (2011), a 

pesquisa exploratória é caracterizada pelo desenvolvimento e esclarecimento de 

ideias, com o objetivo de disponibilizar um olhar panorâmico, uma afinidade a um 

determinado fenômeno pouco explorado, isso ocorre visto ao ineditismo de pesquisa 

como estas na região e principalmente com professores da rede pública municipal. 

A pesquisa foi desenvolvida a partir do método indutivo. Na indução, o processo 

de raciocínio se desenvolve a partir de dados particulares, suficientemente contínuo, 

até atingir uma conclusão de ordem geral, onde a conclusão explica os fatos, e os 

fatos dão base para a conclusão (COOPER; SCHINDLER, 2016; LAKATOS; 

MARCONI, 2017). 

Quanto aos procedimentos técnicos, o estudo se classifica como um estudo de 

caso que utilizou a pesquisa de campo para coleta de dados através de questionários. 

Yin (2015) menciona que o estudo de caso é uma análise empírica, que pesquisa um 

fenômeno recente em profundidade, em seu cenário de mundo atual, especialmente 

quando os limites entre fenômeno e o contexto não ficaram claramente definidos. Para 

Vergara (2004), o estudo de caso é restrito a uma ou poucas unidades, 

compreendidas essas como uma pessoa, uma empresa, uma equipe, um produto, 

uma família, um órgão público, uma comunidade ou até mesmo um país. 

Para Silva e Menezes (2005), a população (ou universo da pesquisa) pode ser 

definida como todos os indivíduos que dividem as mesmas características definidas 

para um determinado estudo. Já a amostra seria a parte da população ou do universo 
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escolhido para a participação do estudo. A pesquisa foi realizada com os docentes de 

21 escolas municipais, que atendem da educação básica à ensino fundamental, 

localizadas em Alta Floresta - MT, com uma população de 320 docentes e a amostra 

de no mínimo 175 docentes, representando assim um nível de confiança 95% e a 

margem de erro de até 5%, mas teve-se como amostra real 183 docentes. 

O instrumento utilizado para a coleta de dados foi o questionário, utilizando-se 

duas formas de aplicação, o impresso e o Google Forms. Para Severino (2016), o 

questionário é um agrupamento de perguntas, minuciosamente organizadas, que tem 

como objetivo levar informações escritas por parte dos sujeitos pesquisados, visando 

conhecer a opinião destes sobre os assuntos em estudo.  

Após a revisão de diversas abordagens teóricas sobre QVT, as oito categorias 

de Walton e as quatro áreas de investigação de Limongi-França se mostraram as mais 

adequadas para a construção do instrumento de coleta de dados. Essas metodologias 

são mais próximas da realidade vivenciada pelos docentes e comportam os 

indicadores mais relevantes para a avaliação proposta. O questionário é composto de 

2 questões abertas e 51 afirmativas fechadas, que foram entregues aos professores 

das escolas pesquisadas nos meses de julho a setembro de 2019 de duas formas de 

envio, o impresso onde 149 docentes responderam, 4 desses questionários foram 

rejeitados por não estar respondido da maneira correta, e 145 aceitos, já o envio 

eletrônico 38 docentes sendo a maioria os professores que atuam na área rural e 

todos aceitos.  

O questionário engloba diversas afirmativas que serão respondidas de acordo 

com a escala de Likert. Esta escala, consiste em afirmações que expressam 

comportamentos favoráveis e desfavoráveis do objeto de pesquisa. Cada afirmativa 

recebe uma classificação numérica para saber o grau de favorecimento do indivíduo, 

os números ainda podem ser somados para saber o comportamento global do sujeito 

pesquisado. A escala oferece 5 alternativas de resposta para cada pergunta: (1) Muito 

insatisfeito; (2) insatisfeito; (3) Indiferente; (4) satisfeito e (5) muito satisfeito, ou (1) 

discordo totalmente (2) discordo relativamente; (3) indiferente; (4) concordo 

relativamente e (5) concordo totalmente (COOPER; SCHINDLER, 2016). 

A aplicação dos questionários ocorreu da seguinte maneira: O primeiro contato 

deu-se com uma reunião para sensibilizar os servidores técnico administrativos, 

secretária da educação e os docentes das escolas pesquisadas sobre o tema 

Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) e; sobre a importância da pesquisa e os 
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benefícios de responder a mesma, visto que com a mesma poderá suscitar mudanças 

no ambiente pesquisado. Essa ação foi realizada pela pesquisadora e sua 

orientadora. Quanto a aplicação dos questionários, os docentes já estavam cientes do 

que se tratava, após as sensibilizações, foram informados que os dados do 

questionário serão tabulados mantendo o sigilo e não identificando os respondentes, 

para que pudesse obter maior confiabilidade sobre o nível de satisfação da QVT dos 

respondentes.  

Foi dada a opção de o docente responder o questionário após a reunião de 

sensibilização e depositar em uma urna ou levar para casa e devolver respondido no 

período de uma semana. Período este que a urna permaneceu lacrada na escola. Ou 

respondê-lo de maneira virtual via Google Forms, conforme apresentação realizada 

com os mesmos, mas a resposta deveria ficar restrita a uma das opções, para não 

ocorrer duplicidade de dados. Alguns docentes optaram por responder o questionário 

eletronicamente, enviando as respostas pelo link da pesquisa. Para termos confiança 

dos dados coletados, a gestão das escolas só terá acesso aos dados depois de 

tabulados, e a resposta será restrita a uma pessoa da equipe. 

Logo após a coleta, os dados foram analisados qualitativamente de acordo com 

suas categorias e subcategoria considerando o índice de satisfação e insatisfação, 

com a finalidade de obter respostas ao problema e objetivos propostos. Para facilitar 

a análise e a apresentação, os dados são ilustrados com gráficos e tabelas, as 

questões foram agrupadas nas categorias conceituais do modelo de QVT de Walton 

e no modelo de Limongi-França. 

 

Quadro 7. Categorias e subcategorias de dados no processo de análise - Continua 
Categoria Subcategoria Autor 

Compensação Justa e 
Adequada 

• Equidade interna e externa  

• Justiça na compensação  

• Partilha dos ganhos de produtividade 

• Proporcionalidade entre salários 

Walton (1973);  
Limongi-França (1996); 
Lacombe (2017);  
Milkovich (2011),  
Marras (2017). 

Condições de Trabalho e 
ações Biológicas 

• Jornada de trabalho razoável  

• Ambiente físico seguro e saudável 

• Ausência de insalubridade 

• Mapa de risco  

• SIPAT, PCMSO E PPRA 

• Serviço Médico – interno e contratado  

• Treinamentos específicos 

Walton (1973);  
Limongi-França (1996); 
Marras (2016);  
Ivanevich (2009). 
 

Continua... 
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Quadro 7. Categorias e subcategorias de dados no processo de análise - 
Conclusão 

Categoria Subcategoria Autor 

Uso e Desenvolvimento 
das Capacidades 
Humanas e ações 
Psicológicas 

• Autonomia  

• Autocontrole relativo  

• Qualidades múltiplas  

• Informação sobre o processo total do 
trabalho 

• Avaliação de desempenho 

• Treinamento de Pessoal 

• Ações que promovam a autoestima e 
desenvolvimento de pessoas e 
profissionais 

Walton (1973);  
Limongi-França (1996); 
Lacombe (2017); Gil 
(2014) 

Oportunidade de 
Crescimento e Segurança  

• Possibilidade de carreira  

• Crescimento pessoal  

• Perspectivas de avanço salarial  

• Segurança de emprego 

Walton (1973);  
Westley (1979); 
Limongi-França (1996), 
Dutra (2016) 

Integração Social na 
Organização 

• Igualdade  

• Mobilidade  

• Relacionamento  

• Senso comunitário 

Walton (1973)  
Lacombe (2017);  
Gil (2014);  
Marras (2016). 

Constitucionalismo e 
ações sociais 

• Direitos de proteção do trabalhador 

• Privacidade pessoal  

• Liberdade de expressão  

• Tratamento imparcial  

• Direitos trabalhistas 

• Oportunidades de lazer e cultura.  

• Benefícios sociais  

Walton (1973);  
Limongi-França (1996) 
Hallal, et al. (2007) 
Silva; Rombaldi; 
Azevedo; Hallal, (2013) 

O Trabalho e Espaço 
Total de Vida  

• Papel balanceado no trabalho 

• Estabilidade de horários 

• Poucas mudanças geográficas 

• Tempo para lazer com a família 

Walton (1973);  
Limongi-França (1996) 
Hallal, et al. (2007) 
Silva; Rombaldi; 
Azevedo; Hallal, (2013) 

Relevância Social do 
Trabalho na Vida e ações 
organizacionais 

• Imagem da empresa  

• Responsabilidade social da empresa 

• Responsabilidade pelos produtos  

• Práticas de emprego 

• Relacionamento da empresa com os 
empregados 

Walton (1973); Limongi-
França (1996) 
Domingues; Araújo, 
(2004) 

Fonte: Stopassoli (2019). 

 

Para a análise das respostas, as questões foram divididas de acordo com as 8 

(oito) categorias de Walton e o modelo de Limongi-França, a primeira etapa estavam 

as questões referente a concordância, ficando da seguinte maneira: Quanto ao critério 

1 (um), a remuneração (salário, benefícios e incentivos) compensação justa e 

adequada e ações psicológicas (questões 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7); Referente 

ao critério 2 (dois), condições de trabalho e ações biológicas (questões 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4); Em relação ao critério 3 (três), uso e Desenvolvimento das Capacidades 

Humanas e ações Psicológicas (questões 3.1, 3.2, 3.3, 3.4); Quanto ao critério 4 

(quatro), às oportunidades de crescimento e segurança e ações psicológicas 
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(questões 4.1, 4.2, 4.3, 4.4); Referente ao critério 5 (cinco), à Integração social no 

trabalho e ações organizacionais (questões 5.1, 5.2, 5.3); Relativo ao critério 6 (seis),  

constitucionalismo (respeito às leis) do seu trabalho e ações sociais (questões 6.1, 

6.2, 6.3);  Em relação ao critério 7 (sete), trabalho e espaço total de vida e ações 

sociais (questões 7.1, 7.2);  Quanto  ao critério 8 (oito), à relevância social e 

importância do seu trabalho e ações organizacionais (8.1, 8,2, 8.3).  

A segunda etapa do questionário conta com as questões referentes a 

satisfação, ficando assim: Em relação ao critério 1 (um), remuneração (salário, 

benefícios e incentivos) compensação justa e adequada e ações psicológicas 

(questões 1.8); Em relação ao critério 2 (dois), condições de trabalho e ações 

biológicas (questões 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9); Quanto ao critério 3 (três),  uso e 

Desenvolvimento das Capacidades Humanas e ações Psicológicas (questões 3.5, 

3.6); Em relação ao critério 4 (quatro), às oportunidades de crescimento e segurança 

e ações psicológicas (questões 4,5); Sobre ao critério 5 (cinco), à Integração social no 

trabalho e ações organizacionais (questões 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8); Referente ao 

critério 7 (sete), trabalho e espaço total de vida e ações sociais (questões 7.3, 7.4, 

7.5);  Quanto ao critério 8 (oito), à relevância social e importância do seu trabalho e 

ações organizacionais (8.4, 8.5, 8.6). 

O questionário também é composto por duas questões abertas, a primeira com 

objetivo de identificar o orgulho da profissão e como ele vê seu nível de 

reconhecimento, por isso perguntou-se o docente recomendaria aos seus filhos que 

fossem professores, e o porquê da sua resposta. Na segunda pergunta o que o 

docente recomendaria para a melhora da qualidade de vida no trabalho na sua escola. 

 E uma questão de múltipla escolha onde o docente teria que escolher os três 

fatores mais relevantes para sua Qualidade de Vida no Trabalho de acordo com os 

critérios de Walton e Limongi-França. 

Após a construção o instrumento de pesquisa realizou-se teste piloto, com seis 

docentes que estavam em cargos de gestão e em sala de aula, tinham grau de 

instrução diferentes. O intuito foi avaliar o tempo de resposta, o entendimento das 

questões elaboradas, possíveis viés da pesquisa e coletar possíveis sugestões para 

melhoria do instrumento. Após essa aplicação foram realizadas poucas 

recomendações de melhoria, todas aceitas e após esse momento iniciou-se a coleta 

de dados que iniciou em julho e encerrou-se em setembro de 2019. 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados da pesquisa realizada com os 

docentes das escolas municipais de Alta Floresta - MT, a qual foi realizada no período 

de julho a setembro de 2019. A pesquisa teve uma população de 320 docentes, a 

amostra da pesquisa foi de 183 docentes, o nível de confiança é de 95% e a margem 

de erro de 5% segundo (MCDANEIL; GATES, 2005). 

 

4.1  Perfil dos professores pesquisados 
 

Com o intuito de analisar o perfil dos respondentes elaborou-se 11 questões, 

que proporcionaram a construção da caracterização da amostra conforme demostra-

se na tabela 01: 

 

Tabela 1 - Perfil dos professores amostra - Continua 

Questões Alternativas Respostas 
Total de 

respostas 

Gênero 
Feminino 171 93,4% 183 

Masculino 12 6,6%  

Idade 

18 – 28 anos 25 13,7% 

183 

29– 38 anos 75 41,0% 

39 – 48 anos  48 26,2% 

49 – 58 anos 29 15,8% 

acima de 58 anos 6 3,3% 

Estado Civil 

Casado 132 72,1% 

183 

Solteiro 27 14,8% 

Viúvo 3 1,6% 

Divorciado 20 10,9% 

Outros 1 0,5% 

Dependentes 

Nenhum 61 33,3% 

183 
1 - 3 dependentes 114 62,3% 

4 – 6 dependentes 5 2,7% 

acima de 6 dependente 3 1,6% 

Jornada de Trabalho 
 
 

20 horas semanais 40 21,9% 

183 
30 horas semanais 47 25,7% 

40 horas semanais   87 47,5% 

Outros 9 4,9% 

Tempo de trabalho na escola 

0 a 5 anos 113 61,7% 

183 
5 a 10 anos 31 16,9% 

10 a 20 anos 26 14,2% 

Acima de 20 anos 13 7,1% 

Tempo de experiência na 
docência 

0 a 5 anos 62 33,9% 

183 
5 a 10 anos 54 29,5% 

10 a 20 anos 33 18,0% 

Acima de 20 anos 34 18,6% 

Área de atuação 

Educação infantil 92 50,3% 

183 Ensino fundamental 87 47,5% 

Outros 4 2,2% 

Continua ... 
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Tabela 01: Perfil dos professores amostra - conclusão 

Renda 

Até R$ 998,00  6 3,3% 

183 
R $998,00 a R$ 2.994,00 51 27,9% 

R$ 2.994,00 a R$ 4.990,00  117 63,9% 

R$ 4.990,00 a R$ 14.970,00 9 4,9% 

Formação Profissional 

Ensino médio completo 1 0,5% 

183 

Ensino Superior (incompleto)   2 1,1% 

Ensino Superior (Cursando)  4 2,2% 

Ensino Superior (Completo) 29 15,8% 

Pós-graduação nível Especialização 113 76,6 % 

Pós-graduação nível Mestrado 6 3,3% 

Outros  1 0,5% 

Modalidade de contratação 
Contratado 140 76,5% 

183 
Concursado 43 23,5% 

Fonte: Stopassoli (2019). 

 

Apesar da amostra não integrar o total de docentes da rede Municipal de 

Educação de Alta Floresta - MT, em função do número de respondentes, margem de 

confiança e a margem de erro, é possível observar que o gênero feminino é 

dominante.  

Em relação a idade, percebe-se que setenta e cinco dos respondentes, tem 

idade média entre 29 a 38 anos compondo 41% do total. Os professores com idade 

39 a 48 forma-se 22,6%, enquanto os que possui acima de 58 anos e 18 a 28 anos 

constitui 15,8% e 13,7% nesta mesma ordem. Nota-se que a idade dos docentes é 

bem diversificada, mas que em sua maioria é composto por jovens profissionais. 

Quanto ao estado civil, observa-se que 72,1% dos respondentes são casados, 

enquanto vinte e sete são solteiros, vinte divorciado entre outros. Sobre a quantidade 

de dependentes, a maior parte dos professores tem de um a três dependentes 

constituindo 62,3% dos respondentes, 33,3% não possui dependentes, 2,7% tem de 

quatro a seis dependentes e 1,6% tem acima de seis dependentes. Isso reflete a 

necessidade de estabilidade no ambiente de trabalho para auxiliar na manutenção da 

família. 

Referente a carga horária trabalhada, a maioria dos docentes possuem uma 

jornada de trabalho semanal de quarenta horas (87 pessoas), 25,7% dos professores 

trabalham trinta horas, 21,9% trabalham vinte horas e 4,9% possui caga horária 

diferente dos demais. 

O tempo de trabalho na escola da maioria é de até cinco anos de atuação sendo 

61,7%, de cinco a dez anos vem atrás com 16,9% e de dez a vinte com 14,2% dos 

respondentes. O tempo de experiência na docência a maioria tem de zero a cinco 
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anos sendo 33,9%, e logo atrás vem os docentes que possui de cinco a dez anos 

exercendo essa profissão com 29,5% e os que tem de dez a vinte e acima de vinte 

anos 18,0% e 18,6% nesta mesma ordem.  

Percebe-se que grande parte dos profissionais tem vínculo de cinco anos, 

analisando de maneira conjunta com a modalidade de contratação mostra-se que 

76,5% dos docentes são contratados e 23,5% são concursados, refletindo essa 

realidade onde não há estabilidade na escola, em função da ausência de concurso 

público. Isso pode gerar insegurança dos docentes e quando tiver oportunidade de 

uma carreira melhor podem migrar para outra profissão. Outro problema que pode 

surgir é a insatisfação com a remuneração em função da diferença salarial existente 

entre celetista e concursados.  

As escolas pesquisadas fornecem educação infantil (EI) e ensino fundamental 

(EF), desta forma de acordo com os dados obtidos 50,3% dos professores atuam na 

educação infantil, 47,5% atua na educação fundamental e 2,2% desempenham outras 

atividades na escola. 

Em relação a renda dos docentes, as respostas demonstram que 63,9% dos 

respondentes possuem renda de R$ 2.994,00 a R$ 4.990,00, o grupo de professores 

que forma 27,9% recebem 998,00 a R$ 2.994,00, e os outros 4,9% recebem 

R$ 4.990,00 a R$ 14.970,00 e 3,3% recebem até R$ 998,00.   

Quanto a formação profissional dos docentes a maioria possui pós-graduação 

com nível de especialização com 76,6% sendo cento e treze dos professores vinte e 

nove tem o ensino superior completo (15,8%) e quatro estão cursando (2,2%), seis 

com nível de mestrado (3,3%), um com ensino médio completo (0,5%) e na opção 

outros apenas um (0,5%).   

 Assim pode-se afirmar que a caracterização da amostra é do gênero 

feminino tem idade entre 29 e 38 anos, é casado possuindo de 1 a 3 dependentes, 

dispõe-se de uma renda mensal de  R$ 2.994,00 a R$ 4.990,00, possui uma jornada 

de trabalho de 40 horas semanais, tendo até 5 anos de trabalho na escola e até 5 

anos de experiência e a maioria possui pós-graduação nível especialização e são 

contratados. 
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4.2 Avaliação dos indicadores compensação justa e adequada e ações 
psicológicas 
 

Em relação a compensação justa e adequada e ações psicológicas, foram 

formuladas 8 (oito) questões tendo como finalidade averiguar o índice de satisfação 

dos professores, como mostra a Tabela 2, conforme as questões, 1.1 a 1.8 

apresentadas no apêndice A. 

 

Tabela 2 - Avaliação da satisfação com os indicadores compensação justa e 
adequada e ações psicológicas  

1. EM RELAÇÃO A SUA REMUNERAÇÃO (SALÁRIO, BENEFÍCIOS E INCENTIVOS) COMPENSAÇÃO JUSTA E 
ADEQUADA AÇÕES PSICOLÓGICAS 

Indicadores MI I NSNI S MS TOTAL MODA 

1.1. Satisfação 
pela remuneração 
(salários, pela 
quantidade de 
atividade que exerço 
como professor. 

64 35% 43 23,5% 16 8,7% 56 30,6% 4 2,2% 183 100% 64 

1.2. O salário é 
suficiente para meu 
sustento e da minha 
família. 

66 36,1% 46 25,1% 8 4,4% 52 28,4% 11 6% 183 100% 66 

1.3. Recebo 
horas extras de forma 
adequada 

161 88% 9 4,9% 10 5,5% 1 0,5% 2 1,1% 183 100% 161 

1.4. Salário 
compatível com os 
valores pagos a 
profissionais com a 
mesma formação e 
carga horária. 

65 35,5% 50 27,3% 21 11,5% 32 17,5% 15 8,2% 183 100% 65 

1.5. O trabalho 
me possibilita um bom 
padrão de vida. 

64 35% 50 27,3% 33 18% 34 18,6% 2 1,1% 183 100% 64 

1.6. Carga 
horaria é compatível 
com o trabalho 
executado. 

53 29% 38 20,8% 12 6,6% 51 27,9% 29 15,8% 183 100% 53 

1.7. A 
remuneração, 
acompanha 
desenvolvimento e 
experiência. 

71 38,8% 33 18% 24 13,1% 46 25,1% 9 4,9% 183 100% 71 

1.8. A jornada de 
trabalho. 

11 6,9% 38 21% 18 9,8% 85 46,4% 31 16,9% 183 100% 85 

MÉDIA 58,88% 9,70% 31,42% 100%  

MI = Muito Insatisfeito; I = Insatisfeito; NSNI=Nem Satisfeito, Nem satisfeito; S = Satisfeito; MS = Muito Satisfeito 

Fonte: Stopassoli (2019). 

 
De acordo com a Tabela 02 relacionada ao critério compensação justa e 

adequada e ações psicológicas, o autor Walton (1973) e da autora Limongi-França 

(1996) consideram esse critério um fator relevante para a qualidade de vida no 

trabalho, é caracterizado como as ações que proporciona para o trabalhador um 

aumento da autoestima, sensação de reconhecimento, equidade e o meio de 

sobrevivência do trabalhador, por isso, esses fatores estão vinculados em o nível de 
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satisfação com a QVT, sabendo que a remuneração trata de salários, benefícios e 

incentivos que o trabalhador recebe pela tarefa executada, ou cargo que ele ocupa na 

empresa. 

Considerando os dados coletados, observa-se que a maioria dos docentes 

estão insatisfeitos com esse critério 58,88%, enquanto 31,42% estão satisfeitos e 

9,70% são indiferentes a esse fator. O que é um fator comum em pesquisas de 

qualidade de vida no trabalho, mas que deve ser levado em consideração na 

construção do programa de qualidade de vida no trabalho (BOAS, MORIN, 2013; 

BOAS et al., 2018). Segundo Milkovich (2011) quando as pessoas são contratadas 

existe um contrato tácito entre empregado e empregador, no que tange ao seu 

empenho e dedicação em troca de uma remuneração adequada, quando um dos 

lados não percebe essa equidade a produtividade e a relação entre ambos fica 

comprometida. 

Na questão 1.1, constata-se que cento e sete dos docentes, se mostram 

insatisfeitos com a sua remuneração (salários, benefícios e incentivos) com 58,88% e 

apenas 31,42% estão satisfeitos e 8,7% mantiveram-se neutros com esse critério.  O 

que reforça ainda mais essa insatisfação salarial dos docentes é a questão 1.3 

relacionada a compensação das horas trabalhas além de sua jornada, mais de 

noventa por cento dos respondentes (92,9%) discorda dessa afirmativa, enquanto 

apenas 1,6% concordam e 5,5% são indiferentes, ou seja, eles não recebem horas 

extras.  

Correlacionando os resultados obtidos na questão 1.1, com o perfil dos 

respondentes, essa insatisfação pode ocorrer pelo fato de 76,5% dos professores 

serem contratados, pois a diferença salarial entre contratado e concursado é 

considerável. Se a prefeitura realizasse concurso esse indicador de qualidade de vida 

no trabalho poderia melhorar. O que corrobora para essa afirmação, é que 

considerando as sugestões dadas pelos colaboradores em resposta a questão de 

número 11 do apêndice A, eles sugeriram que a prefeitura abrisse concurso público, 

para que os docentes contratados, tivessem a oportunidade de fazer o mesmo e 

eventualmente ingressar na carreira pública, caso fossem aprovados, e só então 

terem o mesmo direito e pudessem ser remunerados de forma igualitária. Observa-se 

ainda que desde 2011 a prefeitura municipal não promove concursos públicos para 

provimento dessas vagas, mesmo com o crescente aumento de matrículas e com 

crescimento da arrecadação municipal. 
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A Administração Pública poderia considerar também, a possibilidade de 

remuneração extra, por avaliação de desempenho, considerando fatores relevantes 

para a melhoria nos processos educacionais e na produtividade dos docentes, para 

que esse nível de insatisfação fosse reduzido, isso já é previsto pela Lei Federal 

8112/1990, mas pouco utilizado pelos gestores públicos, nas esferas municipais. 

Quando questionados, na assertiva 1.2, se o salário é suficiente para o seu 

sustento e da sua família, 61,2% discordam, 34,4% concordam e 4,4% são 

indiferentes a essa afirmativa. Relacionando as afirmativas 1.1, 1.2 e 1.3 com a teoria 

da hierarquia das necessidades humanas de Maslow apresentada por Marras (2014), 

a questão sobre remuneração (salário, benefícios e incentivos), se o salário é 

suficiente para o seu sustento e da sua família, e se o trabalho possibilita ao docente 

um bom padrão de vida, essas afirmativas interferem na satisfação de duas 

necessidades básicas da hierarquia, a fisiológica e de estima. Ao observar o contexto 

social em que vivemos hoje, não há como suprir satisfatoriamente as necessidades 

fisiológicas que estão relacionadas a sobrevivência da pessoa (sede, fome, frio ou 

calor, proteção e conforto de um lar etc.) sem ter uma renda salarial propícia. Da 

mesma maneira a necessidade de estima pode ser afetada pela desvalorização da 

carreira de professor, o que causa no profissional a ausência de orgulho por sua 

profissão.  

Evidencia-se também a indagação emocional da remuneração em relação a 

qualidade de vida no trabalho. O indivíduo tem em vista o dinheiro, pois lhe 

proporciona satisfação das necessidades fisiológicas e de segurança, visto que as 

necessidades sociais, de estima e de autorrealização só pode ser satisfeita se as 

anteriores estiverem a contento e isso não ocorre no grupo pesquisado (MILKOVICH, 

2011). 

Quando questionados na afirmativa 1.4, se o salário que eles recebem quando 

comparado ao mercado de trabalho, é compatível com os valores pagos a 

profissionais com a mesma formação e carga horária. Observa-se que 62,8% 

discordam dessa afirmativa, 25,7% concordam e 11,5% são indiferentes, deixando 

evidente a insatisfação por esse critério de remuneração. E na assertiva 1.5, afirmava 

se o trabalho possibilita ao docente um bom padrão de vida, 62,3% discordam, 19,7% 

concordam e 18% são indiferentes. 

A questão 1.6, pergunta se a carga horária é compatível com o trabalho 

executado, 49,8% discordam, 43,7% concordam e 6,6% não se manifestaram. Apesar 
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de haver uma carga horária regulamentada pelo art. 7º, inciso XIII, da Constituição 

Federal de 1988, onde determina a duração do trabalho normal não superior a oito 

horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e 

a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Grande 

parte dos docentes relatam que a carga horária de trabalho não é compatível igual a 

preconizada. 

Na afirmativa de número 1.8, a maioria dos professores com 63,3% estão 

satisfeito com a sua jornada de trabalho, 27,9% estão insatisfeitos e 9,8% são 

indiferentes, há uma controversa nos dados em relação a afirmativa 1,6 onde pergunta 

se a carga horária é compatível com o trabalho executado, os professores estão 

insatisfeitos, isso quer dizer que eles não entenderem a questão ou eles não precisam 

se dedicar a sua tarefa fora da jornada de trabalho. Mas em uma questão aberta de 

número 11 do questionário, os docentes sugeriram, que a prefeitura remunerasse 

horas atividades. Para serem remunerado enquanto à preparação de aulas, correção 

de atividade e provas e outras atividades acadêmicas que são realizadas fora da 

instituição, portanto deixando claro que os docentes se dedicam a atividade escolares 

fora da sua jornada de trabalho.   

De acordo com Walton (1973); Limongi-França (1996); Ivanevich (2009) e 

Marras (2017), esse critério é muito relevante para a qualidade de vida, pois é por 

meio deste retorno remuneração incentivos e benefícios, que o indivíduo vai 

desempenhar suas funções e quando ele não percebe essa equidade a produtividade 

fica comprometida. Portanto sugere-se  que nas escolas sejam feitas ações que 

promovem o Salário compatível com o mercado, definir mais claramente as 

responsabilidades do cargo na escola, analisar a remuneração do mercado; 

estabelecer política salarial justa que acompanha a oscilação do mercado, e que 

sejam realizadas reuniões para identificar se a hora atividade está sendo suficiente 

para a realização das atividades de planejamento pedagógico e as administrativas 

gerenciais 

Para que esses problemas sejam minimizados criou-se um programa de QVT 

que consta na página 77 a 79 e um plano de ação para cada atividade recomendada, 

estes são apresentados no item 1.1 do apêndice B. 
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4.3 Avaliação dos indicadores condições de trabalho e ações biológicas 
 

 Quanto aos critérios condições de trabalho e ações biológicas foram 

elaboradas 9 (nove) afirmativas, conforme as questões, 2.1 a 2.9 apresentadas no 

apêndice A, tal como segue na tabela a seguir: 

 
Tabela 3 - Avaliação da satisfação com os indicadores condições de trabalho e ações 
biológicas 

2. EM RELAÇÃO AS SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E AÇÕES BIOLÓGICAS  
Indicadores MI I NSNI S MS TOTAL MODA 

2.1. As 
condições de 
segurança, limpeza e 
organização para 
execução das minhas 
atividades adequadas. 

6 3,3% 11 6% 12 6,6% 104 56,8% 50 27,3% 183 100% 104 

2.2. A instituição 
deixa exposto mapas 
de riscos e informa os 
colaboradores sobre 
os riscos ambientais 
no trabalho.  

32 17,5% 35 19,1% 21 11,5% 55 30,1% 40 21,9% 183 100% 55 

2.3. A instituição 
fornece capacitação 
em relação a 
conscientização do 
(PCMSO) e (PPRA). 

64 35% 44 24% 23 12,6% 39 21,3% 13 7,1% 183 100% 64 

2.4. Na 
instituição é realizado 
(SIPAT). 

66 36,1% 40 21,9% 21 11,5% 39 21,3% 17 9,3% 183 100% 66 

2.5. As 
condições de trabalho 
para o desempenho 
das minhas funções. 

5 3% 25 13,7% 27 15% 106 57,9% 20 10,9% 183 100% 106 

2.6. A medicina 
ocupacional no 
ambiente de trabalho 
para a saúde dos 
docentes. 

44 24% 60 32,8% 33 18% 44 24% 2 1,1% 183 100% 60 

2.7. O 
investimento público 
na escola com os 
materiais de apoio e 
suporte para 
realização das aulas. 

43 23,5% 59 32% 20 10,9% 55 30,1% 6 3,3% 183 100% 59 

2.8. O 
investimento público 
na escola quanto a 
infraestrutura da minha 
escola. 

44 24% 67 37% 32 17,5% 38 20,8% 2 1,1% 183 100% 67 

2.9. A dedicação 
dos pais com a 
educação dos seus 
filhos. 

46 25,1% 95 52% 15 8,2% 22 12% 5 2,7% 183 100% 95 

MÉDIA 47,72% 12,39% 39,89% 100%  

MI = Muito Insatisfeito; I = Insatisfeito; NSNI=Nem Satisfeito, Nem satisfeito; S = Satisfeito; MS = Muito Satisfeito 

Fonte: Stopassoli (2019). 

 

A tabela 03 está relacionada as condições de trabalho e ações biológicas,  os 

autores Limongi-França (1996); Walton (1973); Marras (2017) e Ivanevich (2008), 

consideram esses fatores responsáveis pelo  bem-estar e saúde do colaborador, são 
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ações que controlam os riscos ambientais e atenda às necessidades físicas do 

colaborador, envolvendo a segurança e a medicina ocupacional do trabalho. 

Sendo assim foram elaboradas afirmativas sobre esses fatores, que mais se 

destacou foi a insatisfação dos professores com esse critério com uma média de 

47,72% dos respondentes, 39,89% estão satisfeitos e 12,39% consideram indiferentes 

sobre esse critério. 

Na questão 2.1, observa-se que os docentes estão satisfeitos com as 

condições de segurança, limpeza e organização para execução das atividades com 

84,15%, enquanto 9,3% estão insatisfeitos e 6,6% é indiferente a essa afirmativa. 

Referente a questão, 2.2, nota-se que 52% dos docentes concordam que a instituição 

deixa exposto mapas de riscos e informa os colaboradores sobre os riscos ambientais 

no trabalho (ambientes com riscos de acidentes, com danos existentes, localização 

de extintores e outros), enquanto 36,6% discordam e 11,5% não se manifestaram.  

Para Limongi-França (2010), a QVT está ligada diretamente com as condições 

que o trabalhador tem ao desempenhar suas tarefas, como instalações adequadas e 

aos programas de lazer compondo um conjunto de benefícios para o trabalhador. 

Quando questionados na pergunta 2.3 se a instituição fornece capacitação em 

relação a conscientização e a informação de existência de Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e Programas de Prevenção de Riscos 

Ambientais (PPRA), 59% dos professores estão insatisfeitos com essa afirmativa, 

28,4% estão satisfeitos e 12,6% mantiveram-se neutros. Essa insatisfação fica 

exposta na afirmativa 2.6, que pergunta sobre a satisfação do docente quanto a 

medicina ocupacional no ambiente de trabalho, 56,8% dos docentes dizem estar 

insatisfeitos, 25,1% estão satisfeitos e 18% são indiferentes.  

Sabe-se que esses programas devem fazer parte de todas as empresas porque 

essas iniciativas buscam manter ou melhorar a saúde do trabalhador. Evita prováveis 

danos à saúde do colaborador, identifica riscos e doenças relacionadas. Impede 

possíveis doenças causadas pelo trabalho e pelas condições do trabalho, desde 

danos físicos, ou psicológicos. Previne acidentes, lesões, estresse, doenças 

psicológicas e emocionais. Realizando os exames periódicos pode-se descobrir 

possíveis doenças no início e assim fica mais fácil de tratá-las ou evitá-las.    

Na questão 2.5, verifica-se que a maioria dos docentes (68,8%) estão 

satisfeitos com as condições de trabalho (temperatura, luminosidade, barulho etc.), 
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para o desempenho das funções, enquanto 16,7% estão insatisfeitos e 15% são 

indiferentes.  

A melhoria das condições de trabalho, compondo toda a natureza e os níveis 

hierárquico da empresa, sejam elas as variáveis comportamentais, ambientais,  

organizacionais e as políticas de recursos humanos, buscam proporcionar ao trabalho 

um ambiente mais satisfatório de trabalho, por consequência reduzindo os conflitos 

existentes entre capital e o colaborador (VIEIRA; HANASHIRO, 1990). 

Referente as questões de satisfação com os investimentos públicos na escola, 

as afirmativas 2.7 e 2.8, onde a primeira se refere aos investimentos públicos quanto 

aos materiais de apoio e suporte para realização das aulas e a segunda aos 

investimentos públicos quanto infraestrutura da escola, percebe-se que mais de 

cinquenta por cento (50%) dos docentes estão insatisfeitos com esses recursos. Mas 

fazendo uma analogia com a questão 2,5, onde os docentes se dizem estar satisfeitos 

com as condições de trabalho 68,8%. Nota-se que apesar de não estarem satisfeitos 

com os recursos públicos, atualmente a infraestrutura da escola não é insalubre, mas, 

não atende as necessidades educacionais, por isso essa insatisfação. 

Entretanto, como o investimento público nas escolas é limitado ou não há 

investimento adequado, isso faz com que as escolas se tornam insuficiente em várias 

particularidades, impedindo que o colaborador desenvolva suas atividades com mais 

qualidade.  

O que comprova essa afirmação, é que considerando as sugestões dadas 

pelos colaboradores em resposta a questão de número 11 do apêndice A, sugerem 

que os órgãos públicos fizessem um maior investimento nas escolas referente a 

infraestrutura como: escolas no padrão adequado, salas multifuncionais para 

implantação de metodologias ativas de ensino com uso ou não de tecnologias. Mais 

espaço para realização de atividades didáticas e de suporte como ginásio, refeitórios 

adequados, brinquedoteca, sala de vídeo etc., melhorando o desempenho do aluno e 

a qualidade de vida dos docentes.   

A questão 2.9, referente a dedicação dos pais com a educação dos seus filhos, 

a maioria dos docentes 77,1% se dizem insatisfeitos com essa participação, enquanto 

que 14.7% estão satisfeitos e 8,2% são indiferentes a essa afirmativa, os docentes 

sugeriam que os pais possam ter uma participação mais ativa na educação dos filhos, 

incentivando-os a se interessar no aprendizado e participando de reuniões.  
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O fator segurança e saúde no ambiente de trabalho, assegura que os 

trabalhadores tenham preservados sua integridade emocional, física e mental, através 

de práticas que as instituições adotam para evitar acidentes e danos à saúde. A 

organização é responsável pelos colaboradores, tendo que proporcionar para os 

mesmos condições favoráveis para desempenhar suas atividades, evitando doenças 

ocupacionais e prevenindo de possíveis acidentes (NETO et al., 2019). 

Quando se trata de profissionais da educação, desenvolvem inúmeras doenças 

ocupacionais, mas a que mais se destaca são as doenças psicológicas, entre elas 

estão o estresses crônicos e fadiga patológica, associados a quadros de ansiedade, 

transtornos de adaptação, além dos transtornos de angústia e depressivos 

(STANSFELD, 2006; ANDRADE, 2010; CECÍLIO, 2016), conforme pesquisas 

apresentadas, e o que foi relatado pelos docentes nada está sendo feito pelas 

instituições para prevenir esses doenças no âmbito municipal.   

Portanto sugere-se que as escolas, crie programas internos para os docentes, 

que realizem exames periódicos, mesmo essa sendo uma exigência da CLT, Art. 168, 

inciso III e eles estarem vinculados ao regime estatutário, é estranho que o governo 

cobre do empresariado práticas de controle, que ele não adota como os servidores 

públicos, mesmo sabendo que a prevenção é mais barata que a correção, incentivar 

a prática de atividades físicas e relaxamento (ex. caminhada, musculação, jiu-jitsu), 

ginastica laboral (ex. exercícios de alongamento do corpo e articulações), palestras 

sobre saúde (Ex. saúde da mulher), exames preventivos entre outros. Esses 

investimentos são mínimos para o governo municipal visto que o mesmo já possui 

vários profissionais contratados ou concursados necessitando apenas a adequação 

das atividades deste em horários que possam ser atendidas e a sugestões aqui 

proposta (HALLAL et al., 2007, SILVA et al., 2013). 

Para que esses problemas possam ser diminuídos criou-se um programa de 

QVT que consta na página 77 a 79 e um plano de ação para cada atividade 

recomendada, estes são apresentados no item 1.2 no apêndice B. 

 
4.4 Avaliação do indicador uso e desenvolvimento das capacidades humanas e 
ações psicológicas 
 

Quanto aos critérios o uso e desenvolvimento das capacidades humanas e 

ações psicológicas foram elaboradas 6 (seis) afirmativas, como mostra a tabela 4, 

conforme as questões, 3.1 a 3.6 apresentadas no apêndice A. 
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Tabela 4 – Avaliação da satisfação com os indicadores uso e desenvolvimento das 
capacidades humanas e ações psicológicas 

3. EM RELAÇÃO AO USO E DESENVOLVIMENTO DAS CAPACIDADES HUMANAS E AÇÕES PSICOLÓGICAS 

Indicadores MI I NSNI S MS TOTAL MODA 

3.1. O trabalho 
docente permite meu 
desenvolvimento 
pessoal. 

1 0,5% 15 8,2% 16 8,7% 107 58,5% 44 24% 183 100% 107 

3.2. Utilização dos 
conhecimentos, 
capacidades, 
competências e 
habilidades. 

2 1,1% 4 2,2% 15 8,2% 70 38,3% 92 50,3% 183 100% 92 

3.3. A instituição 
oferece treinamento e 
capacitação  

18 9,8% 37 20,2% 29 15,8% 73 39,9% 26 14,2% 183 100% 73 

3.4. O ambiente e 
as chefias estimulam a 
criatividade e inovação 
no desenvolvimento das 
atividades.  

10 5,5% 30 16,4% 24 13,1% 60 32,8% 59 32,2% 183 100% 60 

3.5. A autonomia 
que tenho para realizar 
minhas atividades. 

6 3,3% 16 8,7% 16 8,7% 114 62,3% 31 16,9% 183 100% 114 

3.6. As tarefas e 
atividades que 
desempenho. 

2 1,1% 7 3,8% 8 4,4% 119 65% 47 25,7% 183 100% 119 

MÉDIA 13,48% 9,84% 76,68% 100%  

MI = Muito Insatisfeito; I = Insatisfeito; NSNI=Nem Satisfeito, Nem satisfeito; S = Satisfeito; MS = Muito Satisfeito 

Fonte: Stopassoli (2019). 

 

A tabela 04 está relacionada ao uso e desenvolvimento das capacidades 

humanas e ações psicológicas, onde os autores Limongi-França (1996); Walton 

(1973); Lacombe (2011) e Gil (2014) consideram esse critério como fundamental para 

qualidade de vida no trabalho, onde a instituição propicia que o colaborador 

desenvolva e aplique as suas capacidades e seus conhecimentos no decorrer das 

suas atividades, isso produz bem-estar, sensação de reconhecimento e importância 

de suas atividades.  

Analisando os dados coletados, observa-se que 76,68% dos professores 

pesquisados, estão satisfeitos com o uso e desenvolvimento das capacidades 

humanas e ações psicológicas, e apenas 13,48% se mostram insatisfeitos, enquanto 

9,84% mantiveram-se neutros.  

Percebe-se que as afirmativas 3.1 e 3.2 mantiveram alta taxa de concordância 

com mais de oitenta por cento ambas, a primeira questão pergunta, se o trabalho 

docente permite o desenvolvimento pessoal, 82% concordam com essa afirmativa, 

8,7% discordam e 8,7% são indiferentes, e a segunda  questiona se o trabalho docente 

exige que utilize todos os conhecimentos, capacidades, competências e habilidades, 
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88,6%concordam com essa afirmativa, 3,35% discordam e 8,2% não se 

manifestaram.  

Na questão 3.3, pergunta-se ao docente se a instituição oferece treinamento e 

capacitação suficiente para adequação as novas formas de ensino e as demandas 

exigidas, pelos alunos e pela educação. Observa-se que 54,1% concordam, enquanto 

30% discordam e 15,8% são indiferentes.  Com a tecnologia em plena evolução, é 

necessário capacitar os profissionais da educação, preparando-os para que estejam 

qualificados e modernizados para o desenvolvimento da sua função como professor. 

O que corrobora para essa discordância, é que considerando as sugestões 

dadas pelos colaboradores em resposta a questão de número 11 do apêndice A, 

sugeriram que nas escolas possam ter mais cursos de aperfeiçoamento, treinamento 

e desenvolvimento pessoal para os docentes. Só vem a colaborar para desenvolver 

diferentes metodologias de ensino que contribuam para atender as demandas 

exigidas pela nossa sociedade no processo de ensino de qualidade para os alunos. 

Para Marras (2011), Limongi-França (1996); Walton (1973); Lacombe (2011) e 

Gil (2014), corroboram a sugestão dada pelos professores e que reforçadas pela 

pesquisadora. Por isso, investir nessas práticas se torna mister para o 

desenvolvimento das habilidades e competências, e assim atender os docentes e a 

comunidade, e para que se sintam valiosos nesse processo, melhorando assim sua 

qualidade de vida no trabalho, e elevando sua autoestima.  Deste modo, percebe-se 

que esses investimentos trazem resultados positivos tanto para instituição quanto para 

os colaboradores. 

Na questão 3.4, pergunta para os docentes se o ambiente e as chefias 

estimulam a criatividade e inovação no desenvolvimento das atividades, 65% 

concordam, 21,9% discordam e 13,1% são indiferentes.   

Na afirmativa 3.5, questiona se os docentes estão satisfeitos com a autonomia 

(oportunidade tomar decisões) dentro da instituição, 79,2% dizem estar satisfeitos, 

12% estão insatisfeitos e 8,7% mantiveram-se neutros a essa afirmativa. 

A autonomia está associada com as oportunidades e liberdade que o 

colaborador tem mediante as suas chefias para as tomadas de decisões. Desta forma 

favorece para que a organização evolua por proporcionar que o colaborador tenha um 

maior envolvimento com a instituição (BURGELMAN; ANDREW, 2001; MARRAS, 

2011; LIMONGI-FRANÇA, 1996; WALTON 1973; LACOMBE, 2011 e GIL ,2014).   
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Nota-se que na afirmativa 3.6, os docentes (90,75%) estão satisfeitos com as 

tarefas e atividades que desempenho, 4,9% estão insatisfeitos e 4,4 são indiferentes, 

visto faz com que o trabalhador fique mais motivado e desempenhe melhor sua 

função. Essa satisfação pode-se ver também nas afirmativas, que o trabalho docente 

permite o desenvolvimento pessoal e que utilize todos os conhecimentos, 

capacidades, competências e habilidades com mais de oitenta por cento dos docentes 

satisfeitos. 

Para Spector (2003, p. 221), a satisfação no trabalho “é uma variável atitudinal 

que reflete como as pessoas se sentem em relação aos seus empregos em geral, 

bem como há vários aspectos específicos do trabalho”. Desta forma é importante que 

a organização identifique e compreenda às necessidades, desejos e valores pessoais 

de cada colaborador, para que possa motivá-los a desenvolver suas tarefas da melhor 

forma.   

Quanto a esse critério uso e desenvolvimento das capacidades humanas e 

ações psicológicas, constata-se que esse fator aponta elevado grau de satisfação 

pertinente as particularidades investigadas. É o indicador com maior aprovação dos 

docentes, isso é um fator positivo para a gestão das escolas.   

  

4.5 Avaliação do indicador oportunidade de crescimento e segurança e ações 
psicológicas 
 

Quanto aos critérios referentes as oportunidades de crescimento e segurança 

e ações psicológicas que o colaborador tem no trabalho, foram elaboradas 5 (cinco) 

afirmativas, como mostra a tabela 5, conforme as questões, 4.1 a 4.5 apresentadas 

no apêndice A. 

 
Tabela 5 – Avaliação da satisfação com os indicadores oportunidades e segurança e 
ações psicológicas - Continua 

4. EM RELAÇÃO AS OPORTUNIDADES QUE VOCÊ TEM NO SEU TRABALHO  

Indicadores MI I NSNI S MS TOTAL MODA 

4.1. Oportunidade 
de crescimento 
profissional (Plano de 
carreira) 

43 23,5% 31 16,9% 24 13,1% 50 27,3% 35 19,1% 183 100% 50 

4.2. Espaço 
democrático para a 
escolha dos cargos de 
gestão. 

12 6,6% 12 6,6% 11 6% 53 29% 95 51,9% 183 100% 95 

4.3. Segurança 
com a minha 
estabilidade na escola. 

59 32,2% 39 21,3% 9 4,9% 43 23,5% 33 18% 183 100% 59 

Continua... 
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Tabela 5 – Avaliação da satisfação com os indicadores oportunidades e segurança 
e ações psicológicas - Conclusão 

Indicadores MI I NSNI S MS TOTAL MODA 

4.4. Oportunidade 
de crescimento, seja ela 
em termo de escola, ou 
de carreira. 

29 15,8% 24 13,1% 30 16,4% 62 33,9% 38 20,8% 183 100% 62 

4.5. A maneira 
que são escolhidos os 
gestores e supervisores 
em minha escola. 

3 1,6% 8 4,4% 24 13,1% 87 47,5% 61 33,3% 183 100% 87 

MÉDIA 28,42% 10,71% 60,87% 100%  

MI = Muito Insatisfeito; I = Insatisfeito; NSNI=Nem Satisfeito, Nem satisfeito; S = Satisfeito; MS = Muito Satisfeito 

Fonte: Stopassoli (2019). 

 
A tabela 05 está relacionada ao critério oportunidade de crescimento e 

segurança e ações psicológicas, que segundo Walton (1973), Dutra (2016) e Limongi-

França (1996) este fator está relacionado as oportunidades de carreira, segurança e 

o desenvolvimento das potencialidades do empregado no ambiente em que ele 

executa suas tarefas.  

Considerando os dados coletados, nota-se que os docentes pesquisados estão 

satisfeitos com esse critério com 60,87%, e apenas 28,42% estão insatisfeitos, e 

10,71% mantiveram-se neutros em relação a este requisito.    

Para Westley (1979) os fatores psicológicos, são caracterizados pela 

inexistência de oportunidade de autorrealização, e isso pode levar a falta de interesse 

do colaborador, gerando o isolamento, o absenteísmo e até mesmo o abandono da 

profissão. Portanto, isso mostra a importância de manter o funcionário sempre 

satisfeito, valorizando sempre as tarefas realizadas e a importância da tarefa tanto 

para a empresa quanto para a sociedade, na área educacional isso é ainda mais 

relevante, visto que desta área surgem todas as demais. 

Na assertiva 4.1, mostra que os docentes concordam que tem oportunidades 

de crescimento profissional dentro da instituição, com mais de quarenta e seis por 

cento (46,4%), 40,4% discordam e 13,1% nem concorda e nem discordam. Pelo fato 

da maioria dos docentes serem contratados, surge essa discordância em relação as 

oportunidades de crescimento dentro da escola. Não há o que sugerir nesse caso, 

pois a legislação não permite progressão na carreira para aqueles que não são 

servidores concursados, por isso, cabe somente reforços a recomendações anteriores 

de um novo concurso público. Mas, cabe ressaltar a relevância do processo de 

socialização e integração do empregado, nesse sentido esse problema poderia ser 

minimizado se isso ficasse claro no processo seletivo e no momento do ingresso do 
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profissional nas escolas com palestras e ações pontuais, essas ações serão 

apresentadas com mais detalhes no plano de QVT (DUTRA, 2016). 

A questão 4.2, questiona se na escola existe um espaço democrático para a 

escolha dos cargos de gestão, mais de oitenta por cento concordam (80,9%) com essa 

afirmativa, 13,2% discordam e 6% são indiferentes. Dourado (2004, p. 40), afirma que 

a eleição, por si só, não é garantia da democratização da gestão; é indispensável 

referendar essa modalidade de escolha como um importante instrumento, a ser 

associado a outros, para o exercício democrático.  Ainda para o autor existem 

inúmeras maneiras de acesso à gestão das escolas públicas. Entre elas evidencia-se 

eleições diretas, indicações entre outas.  

A escola precisa ter um espaço democrático para que todos os envolvidos no 

processo e que ficam satisfeitos, auxiliando a melhoria do convívio interno e do serviço 

prestado dentro da instituição de ensino (DOURADO, 2004).  

Analisando de uma maneira mais detalhada observa-se que o termo que os 

docentes mais estão insatisfeitos com 53,5%, é a questão 4.3, referente a estabilidade 

na escola, 38,5% estão satisfeitos e 4,9% se mantiveram neutros. Correlacionando 

esses resultados com o perfil dos respondentes, essa insatisfação se dá pelo fato de 

76,5% dos professores serem contratados. E, esse regime de contrato não 

proporciona segurança quanto a estabilidade do professor na instituição.  

Para Sant'anna; Kiliminik (2011, p. 16) a sensação de instabilidade quanto à 

permanência no emprego ou pelo medo de ser discriminadamente dispensado, são 

caracterizadas como fatores políticos. [...] A presença desses aspectos, segundo 

Westley, levam ao sentimento de insegurança (SANT'ANNA; KILIMINIK, 2011, p. 16). 

Referente a questão 4.5, os docentes (80,8%) estão satisfeitos com a forma 

que é escolhido os gestores e supervisores da escola, enquanto 6% estão insatisfeitos 

e 13,1% não se manifestaram. Essa satisfação se dá pelo fato, da maioria dos 

docentes concordarem que na instituição há um espaço democrático onde são 

escolhidas as pessoas que ocupam os cargos de gestão. Isso é um fator 

extremamente positivo pois quando os colaboradores se sentem parte do processo, e 

valorizados se tornam, mais produtivos (WALTON, 1973; LIMONGI-FRANÇA,1996; 

DUTRA, 2016). 
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4.6  Avaliação dos indicadores integração social na organização e ações 
organizacionais 
 

Inerente a questão de Integração social no trabalho e ações organizacionais, 

foram elaboradas 8 (oito) afirmativas, a tabela 06 apresenta os resultados obtidos, 

conforme as questões, 5.1 a 5.8 apresentadas no apêndice A. 

 
Tabela 6 - Avaliação do indicador integração social na organização e ações sociais 

5. EM RELAÇÃO À INTEGRAÇÃO SOCIAL NO SEU TRABALHO  

Indicadores MI I NSNI S MS TOTAL MODA 

5.1. Quando cheguei 
na instituição fui bem 
recebido e apresentado 
aos colegas e as regras de 
trabalho. 

1 0,5% 6 3,3% 9 4,9% 52 28,4% 115 62,8% 183 100% 115 

5.2. Tratado de 
maneira igualitária aos 
meus colegas em todos os 
aspectos.  

4 2,2% 4 2,2% 9 4,9% 73 39,9% 93 50,8% 183 100% 93 

5.3. Relacionamento 
com meus colegas de 
trabalho.  

0 0,0% 1 0,5% 6 3,3% 59 32,2% 117 63,9% 183 100% 117 

5.4. A valorização da 
minha opinião pela 
direção, coordenação, 
entre outros. 

4 2% 5 3% 33 18% 93 51% 48 26% 183 100% 93 

5.5. A liberdade de 
expressão que tenho na 
escola. 

1 0,5% 3 1,6% 30 16,4% 115 62,8% 34 18,6% 183 100% 115 

5.6. A comunicação 
que tenho com os meus 
colegas de trabalho. 

5 2,7% 3 1,6% 17 9,3% 112 61,2% 46 25,1% 183 100% 112 

5.7. A comunicação 
que tenho com a minha 
chefia. 

2 1,1% 2 1,1% 13 7,1% 120 65,6% 46 25,1% 183 100% 120 

5.8. A liderança com 
meus colegas de trabalho 
e minha chefia. 

2 1,1% 2 1,1% 17 9,3% 128 69,9% 34 18,6% 183 100% 128 

MÉDIA 3,07% 9,15% 87,78% 100%  

MI = Muito Insatisfeito; I = Insatisfeito; NSNI=Nem Satisfeito, Nem satisfeito; S = Satisfeito; MS = Muito Satisfeito 

Fonte: Stopassoli (2019). 

 

A tabela 06 é pertinente ao critério Integração social no trabalho e ações 

organizacionais que segundo Walton (1973); Lacombe (2011); Gil (2014); Marras 

(2016) e Limongi-França (1996); este fator está ligado as relações internas dos 

colaboradores de uma mesma empresa. A satisfação com a convivência desses 

trabalhadores, envolvendo a comunicação entre eles, endomarketing, entre outros. 

Ponderando os dados coletados, nota-se que essa categoria conceitual está 

consideravelmente bem atendida, visto que todas as afirmativas alocadas tiveram alta 

taxa de satisfação, a média de docentes satisfeito foi 87,78%, apenas 3,07% estão 

insatisfeitos e 9,15% se mantiveram neutros. 
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Para Chiavenato (2009), a QVT engloba os aspectos intrínsecos e extrínsecos, 

e os contextuais de cargo, que envolve a satisfação com a tarefa realizada, 

oportunidades de crescimento, reconhecimento do trabalho realizado, valorização da 

opinião, liberdade de expressão, responsabilidade de tomar decisão e estar engajado 

e participar de todas as atividades da instituição. 

Referente a afirmativa 5.1, sobre a recepção dos docentes quando chegou na 

escola e apresentação dos colegas e as regras, 91,2% dos docentes concordam com 

essa afirmação, 3,8% discordam e 4,9% são indiferentes.  

A questão 5.2, questiona se o docente é tratado de maneira igualitária aos 

colegas de trabalho, 90,7% concordam, 4,4% discordam e 4,9% mantiveram-se 

neutros com essa afirmativa. Referente a questão 5.3, onde pergunta, se o docente 

tem um bom relacionamento com colegas de trabalho, 96,1% concordam com essa 

afirmativa. Em relação a pergunta 5.4, pergunta se a opinião do docente é valorizada 

pela direção, e coordenação, 77% concordam, 5% discordam e 18% são indiferentes.  

Para Limongi-França (2007) os principais pontos de potencialidades do ser 

humano relaciona-se, com a satisfação, desenvolvimento das capacidades para a 

realização das atividades, educação com os colegas de trabalho e uma melhor relação 

social, utilizando-se suas potencialidades e habilidades para o aprendizado 

organizacional. 

Quando questionados na afirmativa 5.5, sobre a liberdade de expressão na 

escola, 81,4% concordam que tem liberdade, 2,1% discordam e 16,4% não se 

manifestaram sobre essa afirmação. Quanto a questão 5.7, questiona sobre a 

comunicação com os colegas de trabalho, 86,3% dizem estar satisfeitos com essa 

comunicação e a questão 5.8, onde pergunta sobre a liderança com os colegas de 

trabalho e a chefia, 88,5% estão satisfeitos, 2,2% estão insatisfeitos e 9,3% 

mantiveram-se neutro a essa afirmativa.   

A relação interpessoal dos funcionários e as suas solicitações no que se refere 

a instituição é uma questão fundamental para que se tenha qualidade de vida no 

trabalho, visto que se a relações sociais do trabalhador influenciam diretamente a 

produtividade dos mesmos, quando alguns problemas acontecem (KUROGI, 2015; 

MASSOLLA; CALDERARI, 2011). 

Observa-se que todas as afirmativas passam dos setenta por cento de 

satisfação, deixando nítido a satisfação dos docentes com o critério. Segundo Walton 

(1973), a inexistência de preconceitos, igualdade, mobilidade, relacionamento 
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interpessoal e senso comunitário são razões essenciais para uma qualidade de vida 

no trabalho positiva. Os fatores sociopsicológicos afetam a cultura e modificam o clima 

organizacional, causando muitas vezes reflexos na satisfação e na produtividade do 

colaborador, por isso o autor cita a importância de um clima organizacional agradável 

e diplomático para a instituição (FERNANDES, 1996). É interessante que as gestões 

das escolas fiquem atentas a esses indicadores, e reforcem as ações positivas 

relacionadas para que não haja mudanças que possam impactar negativamente 

neles. 

 
4.7 Avaliação do indicador constitucionalismo e ações sociais 
 

Quanto ao constitucionalismo (respeito às leis) do seu trabalho e ações sociais, 

foram elaboradas 3 (três), afirmativas com o objetivo de avaliar esse critério. Segue a 

tabela 07 que ilustra os resultados obtidos, conforme as questões, 6.1 a 6.3 

apresentadas no apêndice A. 

 
Tabela 7 - Avaliação do indicador constitucionalismo (respeito às leis) do seu trabalho 
e ações sociais 

6. EM RELAÇÃO AO CONSTITUCIONALISMO (RESPEITO ÀS LEIS) DO SEU TRABALHO E AÇÕES SOCIAIS 

Indicadores MI I NSNI S MS TOTAL MODA 

6.1. Respeito das 
leis/ normas trabalhistas  4 2,2% 15 8,2% 10 5,5% 72 39,3% 82 44,8% 183 100% 82 

6.2. Respeito da 
individualidade  2 1,1% 7 3,8% 18 9,8% 70 38,3% 86 47% 183 100% 86 

6.3. Na escola, não 
realizo funções que vão 
além atribuições do cargo 
de professor. 

38 20,8% 31 16,9% 11 6% 54 29,5% 49 26,8% 183 100% 54 

MÉDIA 17,67% 7,10% 75,23% 100%  

MI = Muito Insatisfeito; I = Insatisfeito; NSNI=Nem Satisfeito, Nem satisfeito; S = Satisfeito; MS = Muito Satisfeito 

Fonte: Stopassoli (2019). 

 
A tabela 07 é pertinente ao critério constitucionalismo (respeito às leis) do 

trabalho e ações sociais, que segundo Walton (1973) e Limongi-França (1996) este 

conceito está relacionado as normas que constituem claramente os direitos e os 

deveres, e ações que ofereçam benefícios sociais obrigatórios dos trabalhadores.  

Considerando os resultados obtidos, observa-se que a maioria dos docentes 

(75,23%), estão satisfeitos com esse critério, visto que todas as afirmativas indicadas 

tiveram alta taxa de satisfação, e apenas 17,67% estão insatisfeitos e 7,10% se 

mantiveram indiferentes. 

A QVT tem como aspecto principal a motivação e comprometimento do 

trabalhador, e essa fato está diretamente ligado com a satisfação no trabalho, visto 
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que quando o colaborador tem a liberdade de interagir, tendo sua individualidade 

preservada, tendo o cumprimento das normas e participando das atividades 

oferecidas pela empresa que dispõe-se de prazer e bem-estar, ele estará satisfeito 

com a empresa ao desenvolver suas atividades (RIBEIRO; SANTANA, 2015). 

A questão de número 6.1 afirma que as leis/normas trabalhistas são 

respeitadas pela instituição, 84,1% sendo cento e cinquenta e seis dos docentes 

concordam, enquanto 10,4% discordam e 5,5% são indiferentes a essa afirmativa.  

A afirmativa de número 6.2, afirma que a individualidade (características 

individuais e particularidades) são respeitadas no trabalho, 85,3% dos docentes 

concordam, 4,9% discordam e 9,8% se mostraram neutros a essa indagação.  

Sobre a questão 6.3, afirma que na escola, não é realizado funções que vão 

além atribuições do cargo de professor, 56,3% dos docentes concordam, 37,7% 

discordam, sendo o maior número de professores insatisfeitos desse critério, e 6% 

são indiferentes a essa afirmativa. Isso quer dizer que eles trabalham mais ou está 

ocorrendo um desvio de função, e isso se agrava mais quando comparamos os 

resultados obtidos da questão 1.3 onde aponta que as docentes não recebem horas 

extras pelo trabalho que vai além do seu horário. Mesmo não estando vinculados a 

CLT, o servidor público tem direito ao recebimento de horas extras ou de 

compensação de horas fora do seu horário de trabalho desde que autorizadas e 

comprovada a necessidade, por isso, sugere-se que a secretaria municipal faça um 

estudo de impacto financeiro e legal de uma ação como essa. 

Segundo Walton (1973), é primordial que haja princípios que esclareçam os 

direitos e deveres dos colaboradores. Da mesma forma, esses princípios devem não 

apenas ser nítido, mas também respeitados, na forma em que haja equidade dentro 

da empresa onde todos são tratados de maneira igualitária e tenham liberdade de 

expressão. E, onde os direitos trabalhistas sejam respeitados com o cumprimento das 

normas e direitos legais trabalhistas que governam o vínculo trabalho (organização) 

versus trabalhador. 

 
4.8 Avaliação do indicador o trabalho e espaço total de vida e ações sociais 
 

Em relação ao critério o trabalho e espaço total de vida e ações sociais fizeram 

parte do questionário 5 (cinco) afirmativas que abordam sobre esta particularidade. 

Segue a tabela 08 que corrobora os resultados alcançados, conforme as questões, 

7.1 a 7.5 apresentadas no apêndice A. 
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Tabela 8 - Avaliação do indicador o trabalho e espaço total de vida e ações sociais 

7. EM RELAÇÃO AO ESPAÇO QUE O TRABALHO OCUPA NA SUA VIDA  

Indicadores MI I NSNI S MS TOTAL MODA 

7.1. O trabalho 
não me distancia da 
família. 

25 13,7% 52 28,4% 20 10,9% 49 26,8% 37 20,2% 183 100% 52 

7.2. Na escola 
existi momentos 
especiais de 
comemorações e 
atividades sociais e 
esportivas e faço parte 
deles. 

18 9,8% 28 15,3% 27 14,8% 51 27,9% 59 32,2% 183 100% 59 

7.3. O tempo que 
possuo para praticar 
atividades de lazer. 

22 12% 65 35,5% 33 18% 57 31,1% 6 3,3% 183 100% 65 

7.4. o tempo que 
invisto em meu trabalho 
em relação ao tempo 
que tenho, para me 
dedicar a minha família 
e amigos. 

18 9,8% 75 41% 29 15,8% 56 30,6% 5 2,7% 183 100% 75 

7.5. períodos de 
descanso dentre um 
turno e outro, sinto que 
eles são apropriados. 

19 10,4% 53 29% 32 17,5% 69 37,7% 10 5,5% 183 100% 69 

MÉDIA 40,98% 15,41% 43,61% 100%  

MI = Muito Insatisfeito; I = Insatisfeito; NSNI=Nem Satisfeito, Nem satisfeito; S = Satisfeito; MS = Muito Satisfeito 

Fonte: Stopassoli (2019). 

 
A tabela 08, está relacionada ao trabalho e espaço total de vida e ações sociais 

que segundo os autores Walton (1973) e Limongi-França (1996), este critério está 

ligado a estabilidade entre o trabalho e o espaço total de vida, equilibrando de maneira 

que o desenvolvimento profissional não prejudique a vida social e familiar, o lazer do 

colaborador, os valores, as crenças, o trabalho e os grupos e comunidades a que cada 

pessoa pertence e de que participa. 

Ponderando os resultados alcançados, observa-se que há um alto nível de 

insatisfação quanto a esse critério, 43,61% dos docentes estão satisfeitos, e 40,98% 

estão insatisfeitos e 15,41% são indiferentes a esse fator.  

Os fatores que mais influenciam a satisfação do trabalhador são aqueles 

ligados a organização, ao grupo de trabalho e fatores pessoais, sendo destacados da 

seguinte maneira: satisfação com o salário, promoções, chefias, colegas e a natureza 

de trabalho (SIQUEIRA, 2008; ROTHMANN, 2017). Portanto é essencial que o 

colaborador tenha um contentamento com a organização e com seus subordinados, 

com o seu trabalho, visto que se esses fatores forem atendidos a satisfação do 

colaborador estará sempre elevada. 
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Quando questionados se o trabalho não o distancia da família 47% dos 

pesquisados concordam que o trabalho não distancia da família, enquanto 42,1% 

discordam e 10,9% são indiferentes a essa afirmativa. Nota-se que muitos 

respondentes (42,1%) alegam que o trabalho como professor distancia de sua família.   

Para Walton (1973), o equilíbrio entre tempo dedicado ao trabalho e o tempo 

de vida dedicado a família, proporciona para o indivíduo equilíbrio psicológico e social, 

que tende a interferir positivamente a produtividade do colaborador. Se o tempo 

dedicado a família e aos amigos for insuficiente, em virtude do elevado investimento 

no trabalho pode fomentar a ausência de amparo e apoio familiar quando necessário 

(LIPP; MALAGRIS; NOVAIS, 2007).   

A questão 7.2, quando questionados se na escola existe momentos especiais 

de comemorações e atividades sociais e esportivas, percebe-se grande satisfação dos 

pesquisados com 60,1%, enquanto 25,1% discordam e 14,8% são indiferentes. O que 

comprova essa insatisfação por parte de alguns respondentes, é que considerando as 

sugestões dadas pelos colaboradores em resposta a questão de número 11 do 

apêndice A, eles sugeriram que na escola pudessem ter mais momentos de lazer e 

descontração que envolvesse funcionário e familiares. 

Sugere-se que nas escolas possam ter atividades que promovam a integração 

dos docentes, como: ginastica laboral, momento de lazer, rodas de conversa, gincana 

para professores, confraternização, viagem, musicoterapia, presença de um psicólogo 

na escola. 

Nas assertivas 7.3, pergunta se o colaborador está satisfeito com o tempo que 

possui para praticar atividades de lazer, nota-se que 34,4% dizem estar satisfeitos, 

enquanto 47,5% estão insatisfeitos e 18% são indiferentes, e na assertiva 7.4 

questiona se o docente está satisfeito com o tempo que destina ao seu trabalho em 

relação ao tempo que ele tem, para se dedicar a minha família e amigos, nota-se uma 

grande insatisfação por parte dos mesmo com mais de cinquenta por cento (50,8%), 

enquanto que 33,3% estão satisfeitos e 15,8% mantiveram-se neutros. 

Quando comparado ao âmbito social, o pouco tempo dedicado ao lazer, família 

e amigos, pode acontecer o afastamento e por consequência provocando sérios 

danos à saúde do colaborador. Uma das várias doenças ocupacionais, o stress que é 

dado como uma preocupação pelos graves efeitos prejudiciais para qualidade de vida 

do indivíduo (LIPP; MALAGRIS; NOVAIS, 2007; SADIR; BIGNOTTO; LIPP, 2010).  
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Quanto a questão 7.5, questionava o nível de satisfação do colaborador com 

os períodos de descanso dentre um turno e outro, 43,2% dizem estar satisfeitos com 

esse requisito, 39,7% estão insatisfeitos e 17,5% são indiferentes a esse requisito. O 

período de descanso entre um turno e outro é previsto em lei, o Art. 66 da CLT refere-

se a autorização de intervalos intrajornada para descanso e alimentação, o 

colaborador que trabalha mais que 6 (seis) horas por dia, é garantido um descanso 

de no mínimo 1 (uma), e no máximo 2 (duas) horas diária, mesmo o servidor não 

estando vinculado a CLT e sim ao estatuto municipal o mesmo faz jus aos mesmos 

direitos.  

Neste sentido, Chiavenato (2014), comenta que o emprego não deve consumir 

todas energias e tempo do colaborador, em detrimento aos momentos de lazer, a vida 

particular e familiar e as atividades sociais do indivíduo. 

A sobrecarga no trabalho faz com que o colaborador desenvolva casos 

neuróticos e problemas da saúde mental. Entre essas doenças mostram-se os 

estresses crônicos e fadiga patológica, associados a quadros de ansiedade, 

transtornos de adaptação, além dos transtornos de angústia e depressivos 

(ANDRADE, 2010; CECÍLIO, 2016). Portanto seria interessante que as escolas 

proporcionassem para os docentes momentos de práticas de exercícios físicos, 

atividades que envolva pais, alunos e docentes para se ter um ambiente de trabalho 

mais agradável, e buscassem alternativas para a sobrecarga de trabalho. 

 

4.9 Avaliação do indicador a relevância social do trabalho na vida e importância 
do seu trabalho e ações organizacionais 
  

Para os indicadores relevância social do trabalho na vida e ações 

organizacionais foram elaboradas 6 (seis) afirmativas, cujas quais estão discorridas 

na tabela 09, conforme as questões, 8.1 a 8.6 apresentadas no apêndice A. 

Segundo Walton (1973) e Limongi-França (1996), o critério Relevância Social 

e importância do seu trabalho e ações organizacionais, está relacionado ao modo que 

o colaborador vê a organização e a importância do seu trabalho dentro ou fora da 

empresa. Esse fator pode afetar a autoestima e consequentemente a produtividade 

do colaborador.  
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Tabela 9 - Avaliação do indicador relevância social do trabalho na vida e importância 
do seu trabalho e ações organizacionais 

8. EM RELAÇÃO À RELEVÂNCIA SOCIAL E IMPORTÂNCIA DO SEU TRABALHO E AÇÕES ORGANIZACIONAIS 

Indicadores MI I NSNI S MS TOTAL MODA 

8.1. interesse e 
preocupação da escola 
com a sociedade.  

5 2,7% 6 3,3% 9 4,9% 81 44,3% 82 44,8% 183 100% 82 

8.2. dificuldades 
enfrentadas no 
ambiente de trabalho, 
não interfere na 
realização da tarefa  

26 14,2% 45 24,6% 18 9,8% 68 37,2% 26 14,2% 183 100% 68 

8.3. Tenho 
orgulho de ser 
professor. 

2 1,1% 5 2,7% 4 2,2% 40 21,9% 132 72,1% 183 100% 132 

8.4. em fazer parte 
da equipe docente 
dessa escola. 

1 0,5% 2 1,1% 15 8,2% 99 54,1% 66 36,1% 183 100% 99 

8.5. a imagem que 
a escola tem perante a 
sociedade. 

0 0% 12 6,6% 16 8,7% 98 53,6% 57 31,1% 183 100% 98 

8.6.  qualidade de 
vida no trabalho.  9 4,9% 51 27,9% 22 12% 85 46,4% 16 8,7% 183 100% 85 

MÉDIA 14,94% 7,65% 77,41% 100%  

MI = Muito Insatisfeito; I = Insatisfeito; NSNI=Nem Satisfeito, Nem satisfeito; S = Satisfeito; MS = Muito Satisfeito 

Fonte: Stopassoli (2019). 

 

Observando os dados coletados, percebe-se que os docentes estão satisfeitos 

com esse critério com mais de setenta por cento (77,41%) dos respondentes, 

enquanto 14,94% estão insatisfeitos e apenas 7,65% são indiferentes a essas 

afirmativas.  

Analisando de uma forma mais detalhada, a questão 8.1, afirma que a escola 

manifesta interesse e preocupação com a sociedade. Obteve-se (89,1%), dos que 

responderam que concordam com essa afirmativa, somente 6% discordam e 4,9% 

mantiveram-se neutros. MCShane, et al. (2014) e Walton (1973), dizem que se o 

colaborador está satisfeito com a empresa, fará uma avaliação favorável tanto do seu 

próprio emprego quanto do contexto do ambiente de trabalho que está inserido. 

Portanto essa satisfação dos docentes é muito importante para a imagem da escola 

na sociedade. 

 A questão 8.2, afirma que as dificuldades enfrentadas no ambiente de trabalho, 

sejam elas psicológicas, ambientais, de infraestrutura, tecnológicas, de valorização e 

desvalorização da categoria profissional, não interferem nas atividades diárias, 

enquanto 51,4% concordam com essa afirmativa, 38,8% discordam e 9,8% são 

indiferentes. Portanto a maioria dos docentes concordam que as dificuldades 

enfrentadas não interferem na qualidade do ensino repassado, entretanto quase 

quarenta por cento dizem que as dificuldades influenciam sim, e isso é extremamente 

preocupante porque esses fatores além de interferirem na produtividade irão impactar 



68 

 

na qualidade do ensino de vários alunos. Sugere-se então que os gestores 

educacionais em conjunto com a Secretaria de Educação com base nos dados 

coletados pensem em conjunto com a comunidade em soluções a nível de município 

para os problemas observados. Recomenda-se ainda que essas entidades façam em 

conjunto com a mídia local uma campanha de valorização dos profissionais da 

educação. Como é uma ação sem fins lucrativos, podem conseguir isso em forma de 

parcerias sem custos adicionais para as escolas. Pode-se ainda desenvolver um 

programa de endomarketing para a comunidade escolar e familiares. Essa campanha 

tem a finalidade de que a sociedade perceba a importância dessa profissão, da família 

e seu impacto para a melhoria da sociedade, gerando estímulos aos docentes a 

repassar o conhecimento com uma maior eficiência e eficácia.  

A questão 8.3 questiona se o professor tem orgulho da sua profissão, e a 8.4 

verifica se o professor está satisfeito em fazer parte da equipe docente da escola. As 

duas apresentam alto grau de satisfação, a primeira com 94% e a segunda com 90,2% 

dos professores pesquisados, enquanto que 3,8% e 1,6% não estão satisfeitos e 

mantiveram-se neutros a essa afirmativa 2,2% e 8,2% nesta mesma ordem.  

No entanto quando questionados na questão de número 9, se recomendam que 

seus filhos sigam a profissão 54% responderam que não indicariam e 46% indicariam. 

Isso coloca em discussão alguns aspectos relevantes quanto a profissão, visto que os 

docentes têm orgulho do que fazem, mas, não veem esse reconhecimento na 

sociedade, por isso, não recomendam que seus filhos sejam professores. Essas 

respostas reforçam a necessidade dos dois programas e ações supracitados em 

relação a realização de projetos de marketing e endomarketing no município de Alta 

Floresta, para a valorização local da carreira de professor, uma vez que, os docentes 

não conseguem sentir orgulho de sua profissão suficiente para recomendá-la.  

Quando questionados na afirmativa 8.5, sobre a satisfação com a imagem que 

a escola tem perante a sociedade, 84,7% responderam estar satisfeitos, 6,6% estão 

insatisfeitos e 8,7% são indiferentes. 

O item 8.4 cita sobre a sua percepção quanto a satisfação com a qualidade de 

vida no trabalho, observa-se que a maioria dos docentes (55,1%) afirmam estar 

satisfeitos, enquanto 32,8% estão insatisfeitos e 12% é mantiveram-se neutros a essa 

afirmativa. 

Percebe-se que as afirmativas que mais tiveram índice de insatisfação foram 

as que se referia a qualidade de vida no trabalho 32,8% e a que questionava, se as 
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dificuldades enfrentadas no ambiente de trabalho interferiam nas atividades diárias 

38,8%.  

A satisfação no trabalho é uma condição emocional que decorre do convívio de 

profissionais e das expectativas que o indivíduo tem com o local de trabalho. O 

trabalho pode impactar a produtividade do colaborador através de fatores ligados a 

saúde e o sentimento de conforto da equipe (HAPPELL et al., 2003). 

Para Vasconcelos (2001), esse critério é muito importante para a qualidade de 

vida no trabalho e para a imagem da instituição, visto que este fator investiga a 

concepção dos colaboradores em relação a aparência da organização, quanto a 

qualidade do serviço prestado e responsabilidade social na comunidade. Ainda para 

o autor, esse fator pode auxiliar o colaborador a melhor executar as suas funções 

trabalhando com motivação e elevar o nível de produtividade e comprometimento no 

ambiente organizacional.  

Com base nesses dados é possível que os responsáveis possam tomar 

decisões de forma confiável, uma vez que os docentes responderam de forma 

confiável aos questionamentos feitos na coleta de dados, e isso gera expectativas de 

melhorias.  Por isso, após a coleta de dados esses foram apresentados a Secretaria 

de Educação e seus assessores, buscando que possíveis alterações ocorram, o que 

foi recebido de forma positiva por eles. 

 
4.10 Observações complementares 
 

Considerando as várias perspectivas da QVT foram realizados dois 

questionamentos abertos para realizar a análise de discurso dos docentes. A questão 

de número 11 (onze) pedia para que os docentes recomendassem alguma ação para 

a melhoria da qualidade de vida no trabalho na sua escola, as respostas deles foram 

as seguintes:  

“Ambiente melhor de trabalho, maior segurança e momentos de descontração 

no ambiente escolar”; “Realização de concurso público”; “Processo de remuneração, 

salários melhores”; “Que todos os professores tenham o direito da hora atividade 

remunerada”; “Momento de palestra orientação da Saúde do Trabalhador, tempo 

destinado a atividades prazerosas”; “Melhor reconhecimento profissional da educação 

por parte dos pais, governantes e país”; “Curso de aperfeiçoamento e plano de saúde 

para os professores da educação”; “Uso de mais tecnologia e mais infraestrutura”; 
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“Recomendo primeiramente a melhoria salarial e claro as condições de trabalho que 

tenhamos material adequado e uma gestão pedagógica empenhada em colaborar 

com os educadores dos mesmos, ou seja da escola como um todo”. Várias de 

repetiram, por isso, não foram mencionadas diversas vezes. 

Observa-se que as sugestões dos docentes estão ligadas aos critérios que eles 

estão mais insatisfeitos, como a compensação justa e adequada, as condições de 

trabalho e ações biológicas, portanto as escolas precisam olhar com mais atenção a 

esses pontos negativos e ficarem atentas aos pontos que não estão com taxa muito 

alta de insatisfação, evitando assim problemas futuros. 

Na questão número 9, que perguntava para os docentes se ele recomendaria 

para seus filhos que fossem professores e o porquê da sua resposta, pode-se 

observar no gráfico a seguir que 54% não recomendaria e 46% recomendaria, e logo 

abaixo o porquê de algumas dessas respostas.  

 
Gráfico  1 - Resultados da pesquisa: Indicação da profissão para os filhos - 2019 

 
Fonte: Stopassoli (2019). 
 
 

Alguns professores dos 46% que recomendaram a profissão para os seus 

filhos, justificaram suas respostas na maior parte da seguinte maneira: 

“É uma profissão honrada na qual você aprende muito e ensina. Estuda o tempo 

todo, mas você ganha muita sabedoria com o estudo para o seu viver, para sua 

expansão como ser humano”; “Apesar de não ser valorizado (Professor) todos os 

outros profissionais passam pela escola adquirindo o conhecimento transmitido pelo 

professor. Tenho orgulho de ser professor”; “A educação é o pilar de todo o 

conhecimento”;  “Por que se trata de uma profissão nobre, que possibilita aprendizado 

tanto para o aluno quanto para o professor que convive com personalidades, culturas 

Sim
46%

Não

54%

Recomendaria aos seus filhos que fossem professores?

Sim

Não
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e interesses diferentes em sala de aula”; “Pois me orgulho do meu trabalho. É muito 

gratificante”; “É uma profissão prazerosa, mesmo que muitas vezes a família os 

governantes não nos dá o devido valor, mas temos os alunos que acima de tudo 

aprende com a gente e nos ensina a sermos pessoas melhores”. 

Observa-se que a justificativa dos docentes que indicariam a profissão para 

seus filhos, foi que é uma profissão gratificante e sentem orgulho pelo que fazem. E, 

que a profissão de educador é o pilar de todas as outras profissões, apesar de não 

ser valorizada pelos governantes, familiares e docentes. É uma profissão gratificante 

onde eles ensinam e aprendem ao mesmo tempo, profissão de amor recíproco e 

conhecimentos mútuos de acordo com os docentes.  

Já a justificativa dos 54% dos docentes que não recomendam essa profissão 

para seus filhos a maioria foi a seguinte:  

“Classe desvalorizada”; “Porque hoje os professores não são respeitados pelos 

alunos e pelos próprios pais, assim como não são valorizados pelo Estado, sociedade 

ou município. Professores na atualidade tem que ser pai, mãe, psicólogo e até mesmo 

neurologista. Não somos mais só professores, então jamais indicaria que meus filhos 

seguissem a minha profissão”; “Ser professor é um trabalho muito exaustivo”; “Jamais. 

Foi bom, não é mais. A sociedade/família não assume suas responsabilidades. A 

escola fica sobrecarregada e eu professor "impotente" para tantos problemas”;  “É 

uma profissão bonita, porém, é a mais desvalorizada apesar de ser a mais importante 

e, nós professores sofremos com as condições e com as lutas diárias e não quero o 

mesmo para meus filhos”; “Porque é uma profissão ainda, não reconhecida pela 

sociedade, cada ano que passa somos mais desvalorizados. Isso só mudará o dia que 

a educação ser prioridade em nosso país”. 

Apesar de muitos docentes recomendarem a profissão para os seus filhos, a 

maioria com 54% não indicaria, observa-se que as justificativas dos mesmos, se 

baseiam na desvalorização da profissão, por ambas as partes, governo, família, 

discentes, município e estado. E pelo fato do esgotamento em ser professor, eles 

ainda comentam que a profissão de professor só será valorizada quando a educação 

for prioridade no país. Percebe-se que apesar dos professores terem orgulho da sua 

profissão, como destacado na afirmativa 8.3, eles não recomendariam esse trabalho 

para outras pessoas. 
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4.11 Critério de qualidade de vida mais importantes na concepção dos docentes 
 

A questão de número 10, perguntava para os docentes quais são os três 

critérios mais relevantes para ele no que tange a QVT, e os resultados pode-se 

observar no gráfico 02 a seguir: 

 

Gráfico  2 - Critérios mais importantes na concepção dos docentes para a qualidade 
de vida no trabalho 

 
Fonte: Stopassoli (2019). 

 

Observando os dados coletados na questão de número 10, nota-se que o fator 

que se refere a compensação justa, adequada e ações psicológicas ficou em primeiro 

lugar, com 129 (cento e vinte e nove) docentes sendo 70,5% acham que este critério 

é o maior influenciador na qualidade de vida no trabalho, percebe-se que este é o que 

obtém a maior porcentagem de docentes insatisfeitos com 58,88%. E o critério 

condições de trabalho e ações biológicas ficou em segundo lugar com 112 (cento e 

dose) docentes, sendo 61,2% concordam que esse critério é significativo para 

conservar a qualidade de vida no trabalho, o que corrobora para a insatisfação 

(47,72%) dos professores nesse critério. O terceiro fator mais importante, foi o que se 

refere a relevância social do trabalho na vida do colaborador, com 78 (setenta e oito) 

docentes, compondo 42,6% dos pesquisados concordam que esse fator é relevante 

para manter a qualidade de vida no trabalho.  

De acordo com a hierarquia das necessidades humanas de Maslow (1981), no 

que diz respeito as condições de trabalho, a infraestrutura física, se a remuneração é 
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suficiente para o seu sustento e da sua família, e se o trabalho respeita aos horários 

e período de descanso entre um turno de trabalho e outro. Esses aspectos interferem 

a satisfação de duas necessidades básicas da hierarquia, a fisiológica e biológicas, 

onde essas compõem a base da pirâmide (MILKOVICH, 2011).  

Observa-se que todos os critérios são relevantes para a qualidade de vida no 

trabalho, na concepção dos respondentes, os que mais influenciam sua QVT são os 

critérios “compensação justa e adequada”, “condições de trabalho e ações biológicas” 

e “relevância social do trabalho na vida do trabalhador”, por isso, é importante que na 

construção do programa de qualidade de vida no trabalho se priorize aquilo que eles 

consideraram como mais relevante nesse tipo de programa. 

 

4.12 Programas de Qualidade de Vida no Trabalho proposto para a secretaria de 
educação de Alta Floresta-MT 

 

De acordo com os autores Walton (1973), Limongi-França (1996), Fernandes 

(1996), Dutra (2016), Gil (2014) e Lacombe (2017), para que as pesquisas de QVT, 

tenham relevância e significado as mesmas precisam gerar programas de melhoria 

de QVT, caso isso não ocorra as mesmas entrarão em descredito. 

Por isso, com base nos resultados coletados, se faz necessário a execução de 

um plano de ação, elencando os pontos negativos para providências. Para a 

realização do plano de ação é preciso seguir algumas etapas, conforme a autora 

Fernandes (1996), devem ter no mínimo cinco, que serão descritas abaixo: 

1. Sensibilização – a sensibilização foi realizada pela pesquisadora e sua 

orientadora, onde envolveu os servidores técnico administrativos, secretária 

da educação e os docentes das escolas pesquisadas. Foi abordado o tema 

qualidade de vida no trabalho (QVT) e a importância da pesquisa e os 

benefícios de responder a mesma, pois levantará dados das condições de 

trabalho da organização; 

2. Preparação – Nesta etapa foram selecionados o instrumento de pesquisa, 

e os autores utilizados para a elaboração do mesmo, sendo o questionário, 

as perguntas foram agrupadas nas categorias conceituais do Modelo de 

QVT de Walton e no modelo de Limongi-França e outros autores relevantes; 

3. Diagnóstico – A coleta das informações, para avaliar e diagnosticar o nível 

de satisfação dos docentes da Rede Municipal de Educação de Alta 
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Floresta-MT em relação a qualidade de vida no trabalho. A aplicação do 

questionário foi realizada no período de julho a setembro de 2019, tendo 

como amostra final da pesquisa 183 docentes respondentes; 

4. Concepção e implantação do projeto – Os resultados finais apontam a 

necessidade de melhorar em alguns critérios (compensação justa e 

adequada e ações psicológicas; condições de trabalho e ações biológicas; 

o trabalho e espaço total de vida e ações sociais) e manter e aprimorar os 

fatores favoráveis a QVT (uso e desenvolvimento das capacidades 

humanas e ações psicológicas; oportunidades de crescimento e segurança 

e ações psicológicas; Integração social no trabalho e ações organizacionais; 

constitucionalismo do seu trabalho e ações sociais; relevância social do 

trabalho na vida e ações organizacionais). Nesta etapa foi elaborado um 

plano de ação que foi apresentado a equipe da Secretaria de Educação o 

mesmo ainda está sujeito a melhorias, visto que após apresentação da 

pesquisa será levado a todas as unidades que participaram da pesquisa. 

Os programas de qualidade de vida no trabalho e seus principais objetivos 

estão apresentados no quadro 08 e mais detalhado no apêndice B deste trabalho. 

5. Avaliação e difusão – Esta última etapa não era objetivo da pesquisa, mas, 

ela faz parte da implantação do programa. Ficará então a cargo da 

Secretaria Municipal de Educação de Alta Floresta - MT a implantação, 

conforme sugestões e posterior avaliação dos programas podendo ocorrer 

já em 2019, 2020 e 2021. Como há uma troca de gestão em 2021 fica a 

sugestão para que os técnicos da secretaria repassem as informações aos 

novos gestores, caso ocorram mudanças. Permanecendo a mesma equipe 

de trabalho, o planejamento fluirá normalmente, podendo ser melhorado 

com auxílio de todas as escolas através da avaliação de cada programa. 

Vale destacar que todos os dados foram apresentados na Secretaria de 

Educação, e as revisões necessárias foram feitas pela secretaria, e 

consequentemente por todas as escolas. 
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Quadro 8. Programas de qualidade de vida no trabalho e seus principais objetivos  
Ações/Programas Principais Objetivos 

Programa crescer e Pertencer 
 

• Realizar palestras de integração com os 
docentes novos, antes do início das 
atividades letivas, faz se a 
sensibilização sobre a equidade e as 
diferenças entre servidores 
concursados com os contratados, em 
relação a direitos, deveres e 
responsabilidades. 

• Abertura e divulgação de concurso 
público, para garantir a estabilidade dos 
docentes e cumprindo o que prevê na 
legislação em função da carreira de 
servidor público possibilitando o 
progresso em relação da carreira (lei 
municipal 2478/2019). 

Minimizar indicadores negativos quanto a 
qualidade de vida no trabalho no que tange a 
equilíbrio salarial interno. Estabilidade na carreira 
e Progresso na carreira; A autonomia do 
trabalhador, onde ele tenha liberdade 
considerável, independência e autocontrole na 
programação e na execução da sua função. 
 
 

Programas de incentivos e benefícios: 
 

• Jornada de trabalho flexível 

• Confraternização para os docentes 

• Convênio de plano de saúde 

• Ginástica laboral 

Minimizar os pontos negativos apresentados no 
critério condições de trabalho, para se ter um 
bem-estar no trabalho, aumentando a motivação 
e a satisfação das necessidades pessoais dos 
trabalhadores. 

Programas de produtividade e resultados 
alcançados: 
 

• Avaliação de desempenho onde os 
professores fazem parte da construção 
dos critérios avaliados. 

• Reuniões para identificar se as horas 
atividades estão sendo suficiente para a 
realização das atividades de 
planejamento pedagógico e as 
administrativas gerenciais. 

Reduzi o nível de insatisfação dos docentes 
quanto aos critérios compensação justa e 
adequada, oportunidade de crescimento, 
segurança e ações psicológicas, gerando assim 
um aumento no desempenho do trabalhador, 
consequentemente uma melhora da 
produtividade e da satisfação profissional. 
 

Programas de Valorização dos docentes: 
 

• Espaço democrático na escola. 

Minimizar o nível de insatisfação dos docentes 
com os critérios oportunidades de crescimento e 
constitucionalismo, para que os docentes possam 
ter possibilidade de crescimento e 
desenvolvimento pessoal. 

Programas de revitalização, estímulos na escola 
e estruturas inovativas: 
 

• Construção de ginásio e refeitórios 
adequadas, brinquedoteca, sala de 
vídeo, laboratório de informática, 
escolas no padrão adequado, salas 
multifuncionais para implantação de 
metodologias ativas de ensino com uso 
ou não de tecnologias. 

Minimizar os pontos negativos apresentados no 
critério condições de trabalho, no que tange ao 
aumento da satisfação profissional, e na melhora 
do desempenho do professor e do aluno e no 
aumento da qualidade de vida dos docentes; 

Programas de saúde e bem-estar do 
colaborador: 
 

• Deixar exposto mapas de riscos e 
informar os colaboradores sobre os 
riscos ambientais no trabalho, 
localização de extintores e outros.                                                                                              

Reduzir os pontos negativos da pesquisa quanto 
aos critérios condições de trabalho e a integração 
social na organização, visando gerar um 
ambiente mais saudável, com prevenção de 
riscos à saúde, e a diminuição dos acidentes de 
trabalho, diminuição do absenteísmo e 
rotatividade, aumento da produtividade, e o  

Continua ... 
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Quadro 8. Programas de qualidade de vida no trabalho e seus principais objetivos  
Continuação... 

• Fornecer capacitação em relação a 
conscientização e a informação de 
existência (PCMSO) e (PPRA).                                                     

• Realizar palestras para a prevenções de 
acidentes de trabalho e doenças de 
trabalho (SIPAT).                                                                                                                                   

• Prática de atividades físicas e 
relaxamento (ex. caminhada, 
musculação, jiu-jitsu), ginastica laboral 
(ex. exercícios de alongamento do corpo 
e articulações), palestras sobre saúde 
(Ex. saúde da mulher). 

melhorando da interação interpessoal e a 
comunicação entre os docentes. 

Programas família na escola: 
 

• Levar os pais dos alunos na escola para 
mostrar as condições físicas, do aluno 
na escola.  

• Promover momentos de lazer para pais, 
filhos e escola para uma maior 
aproximação auxiliando na educação 
dos filhos. 

Conforme a pesquisa esse programa reduzira o 
nível de insatisfação dos docentes com o critério 
condições de trabalho e ações biológicas, no que 
se refere na aproximação dos pais com a 
comunidade escolar e de seus filhos, auxiliando 
na educação dos alunos. 

Programas de capacitação e desenvolvimento 
das capacidades humanas: 
 
 

• Treinamento; 

• Oficinas de inovação de práticas 
pedagógicas e em relação a tecnologia; 

• Desempenho de novas competências 
para adequação as novas formas de 
ensino e as demandas exigidas, pelos 
alunos e pela educação. 

Minimização da insatisfação com os fatores uso e 
desenvolvimento das capacidades humanas e 
ações psicológicas, aumentando o capital 
intelectual, gerará um aperfeiçoamento das 
atividades, satisfação profissional, aumento da 
produtividade, descobrimento de novas 
habilidades e competências. 

Programas de integração social no trabalho e 
respeito ao colaborador: 
 

• Promoção de atividades que promovam 
a integração dos docentes, como: 
ginastica laboral, momento de recriação 
de lazer, rodas de conversa, gincana 
para professores, confraternização, 
viagem, musicoterapia, presença de um 
psicólogo na escola. 

• Práticas de acolhimento do docente 
quando chegar na escola, deixando 
claro as atividades a ser desenvolvida 
por ele, leis/normas, dúvidas frequentes 
e as práticas da escola; 

De acordo com a pesquisa esse programa 
ajudara a reduzir a insatisfação dos docentes com 
os critérios critério integração social na 
organização e constitucionalismo, melhorando o 
Relacionamento com os colegas de trabalho, 
aumentando a autoestima, benefícios na vida 
social e familiar do trabalhador, tolerância ao 
estresse, prevenção de doenças e a valorização 
da opinião pelos gestores. 

Programas braço direto de apoio ao professor: 
 

• Descrever claramente as atribuições 
dos professores, técnicos 
administrativos. 

• Prover na escola o número de 
profissionais necessários para o 
desenvolvimento das atividades. 

Minimização da insatisfação dos docentes com os 
critérios integração social na organização e 
constitucionalismo, melhorando a administração 
do seu tempo e na realização das atividades 
desenvolvidas com mais qualidade,  

Continua ... 
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Quadro 8. Programas de qualidade de vida no trabalho e seus principais objetivos  
Conclusão 

• Buscar estagiários para auxiliar nas em 
atividades secundárias na preparação 
das aulas (imprimir provas, recortar 
materiais, figuras e auxiliar em algumas 
práticas). Auxiliar no preparo de 
atividades. 

fazendo com que haja um enriquecimento da 
atividade e do desempenho do professor. 

Programa vida na escola (Vida fora da escola) 
 

• Revisão de tempo direcionado para o 
desenvolvimento das ações 
institucionais por parte das 
coordenações, juntamente com os 
professores. 

• Capacitação para o gerenciamento do 
tempo, por meio de Palestras ou 
terapias organizacionais para separar 
os problemas pessoais e organizacional 
ter um maior tempo destinado para o 
seu lazer e bem-estar e qualidade de 
vida. 

• Aprender a dizer não. 

Reduzir os pontos negativos da pesquisa quanto 
aos critérios o trabalho e espaço total de vida e 
ações sociais, este programa irá aumentar a 
qualidade de vida no trabalho, evolução da 
produtividade, tempo para lazer com familiares 
parentes e amigos a melhora do relacionamento 
interpessoal. 

Programa Orgulho do meu trabalho 
 

• Ações conjuntas entre escolas, 
prefeitura e sindicatos da categoria para 
promover ações que cominam no 
reforço da relevância social do 
profissional da educação  

• Na escola campanhas que promovam o 
respeito ao professor com os alunos, 
professor com a comunidade escolar, 
bom convívio entre todas as partes do 
processo. 

Minimizar indicadores negativos quanto a 
qualidade de vida no trabalho dos critérios 
relevância social do trabalho na vida e 
importância do seu trabalho e ações 
organizacionais, visando a valorização da 
profissão, a melhora do desempenho, elevação 
da autoestima e satisfação com o trabalho 

Programas de endomarketing  
 

• Campanhas realizadas pela secretária 
em conjunto com as escolas para 
promover a divulgação dos aspectos 
positivos da educação das escolas 
municipais de Alta Floresta 

• Valorização do professor e dos 
profissionais da educação (técnicos e 
servidores da educação), buscado 
estimular o orgulho da profissão e o 
reconhecimento da sociedade. 

Reduzir os pontos negativos da pesquisa quanto 
aos critérios relevância social do trabalho na vida 
e importância do seu trabalho e ações 
organizacionais, visando incentivar os docentes a 
repassar o conhecimento com uma maior 
eficiência, satisfação com o trabalho, orgulho da 
profissão, e promover o respeito do professor 
com o aluno, aluno com o professor, professor e 
comunidade escolar, e o bom convívio entre 
todas as partes do processo. 

Fonte: Stopassoli (2019). 

 

Portanto com essa pesquisa foi possível sensibilizar os servidores técnicos 

administrativos, secretário da educação e os docentes das escolas pesquisadas sobre 

a importância da Qualidade de Vida no Trabalho, seu impacto e a relevância para um 

bom clima organizacional nos espaços profissionais, alcançando assim o objetivo 
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geral de avaliar e diagnosticar o nível de satisfação dos docentes da Rede Municipal 

de Educação de Alta Floresta-MT em relação a qualidade de vida no trabalho. 

Esperou-se viabilizar, também, a identificação das dimensões que afetam 

positivamente e negativamente a QVT dos docentes, verificando quais aspectos tem 

maior relevância na percepção dos colaboradores e que tem impacto em seu 

desempenho.  

Como supracitado nos itens 4.2 e 4.9, observa-se no gráfico 3, que dos oito 

fatores examinados três deles tiveram mais de quarenta por cento de insatisfação, 

sendo eles remuneração (salário, benefícios e incentivos) compensação justa e 

adequada, condições de trabalho e ações biológicas e o espaço que o trabalho ocupa 

na sua vida, em função destes foram construídos o programa de QVT, buscando 

reduzi-los. Quanto a satisfação houve em cinco critérios com mais  da metade dos 

respondentes, sendo elas: uso e desenvolvimento das capacidades humanas e ações 

psicológicas, oportunidades que você tem no seu trabalho, integração social no seu 

trabalho, constitucionalismo (respeito às leis) do seu trabalho e ações sociais e 

relevância social e importância do seu trabalho e ações organizacionais. Com relação 

a indiferença, observa-se que em nenhuma das dimensões teve um percentual muito 

elevado de neutralidade. 

 
Gráfico 3 - Resultados isolados da pesquisa – 2019 

 
Fonte: Stopassoli (2019). 

 

No gráfico 04 no que se refere aos dados agrupados da pesquisa, nota-se que 

há um nível alto de satisfação com a maioria dos docentes (61,61%) ao todo, seguido 

de 28,15% de insatisfação e a minoria permaneceram neutros (10,24%) aos critérios 

proposto por Walton (1973) e Limongi-França (1996). Porém quando analisados esses 
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dados de forma detalhada, percebe-se uma certa insatisfação em alguns critérios de 

qualidade de vida nas escolas pesquisadas. 

 
Gráfico 4 - Resultados agrupados dos dados 

 
Fonte: Stopassoli (2019). 

 
De modo geral, os dados apontam que existe satisfação dos docentes quantos 

aos fatores de QVT nas escolas pesquisadas. As escolas precisam ficar atentas aos 

pontos mais críticos de insatisfação que deverão ser analisados, com a finalidade de 

melhorar a satisfação com a QVT dos docentes a fim de minimizar os dados de 

insatisfação e neutralidades identificados na pesquisa. 

Observou-se também com esta pesquisa que sob a ótica dos docentes que a 

qualidade de vida no trabalho não afeta fortemente a qualidade no ensino repassado. 

Segundo a maior parte dos docentes 51,4% dizem que as dificuldades enfrentadas no 

ambiente de trabalho sejam elas “psicológicas, ambientais, de infraestrutura, 

tecnológicas, de valorização e desvalorização da categoria profissional, não 

interferem nas atividades diárias. Mas um percentual considerável quase quarenta por 

cento dos colaboradores, discordam dessa posição, por isso, medidas corretivas 

devem ser realizadas. 

O trabalho objetivou também contribuir de maneira significativa para a melhoria 

da educação em Alta Floresta, visto que os resultados serão publicados nos meios de 

comunicação locais e regionais. Isso já ocorreu na prefeitura e nas escolas, ficando 

apenas as etapas de publicação após as considerações da banca examinadora, a fim 

de não publicar os dados que ainda podem ser aperfeiçoados, com as contribuições 

da banca. 

Outra contribuição foi o ineditismo do tema da pesquisa com docente na rede 

municipal de Alta Floresta e a criação de um modelo de questionário de avaliação de 

QVT, utilizando dois autores de referências na área, Walton e Limongi-França. 

28,15%

10,24%

61,61%

INSATISFAÇÃO INDIFERENÇA SATISFAÇÃO
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa teve como objetivo central avaliar e diagnosticar o nível 

de satisfação dos docentes da rede municipal de educação de Alta Floresta - MT em 

relação a qualidade de vida no trabalho. O estudo foi realizado com base nas 

categorias conceituais do modelo de QVT de Walton e no modelo de Limongi-França.  

Com a análise dos dados, fez-se possível constatar que na política de 

remuneração os fatores: horas extras, se o salário possibilita um bom padrão de vida 

e carga horaria de trabalho, são motivos de insatisfação na maioria dos docentes. 

Assim sendo, há necessidade de rever o plano de cargos e salários dos docentes para 

robustecer o reconhecimento dessa classe tão importante para a sociedade em geral.  

Outra proposta é o aperfeiçoamento nas condições de trabalho desses 

profissionais, visto que esse critério apresentou um nível de insatisfação na maioria 

dos docentes. Esse fator pode ser melhorado com a garantia de segurança nas 

escolas, tanto por parte dos docentes quanto dos discentes. Disponibilização de 

materiais didáticos, recursos tecnológicos para auxiliar o professor a planejar e 

apresentar o conteúdo em sala de aula, além de uma infraestrutura que se adeque as 

necessidades dos docentes como a implantação de salas multifuncionais, refeitórios, 

bibliotecas, laboratórios, e entre outros como citados na pesquisa. 

Um outro fator a ser analisado é a respeito dos direitos dos docentes, visto que 

com a sua melhoria pode acarretar a satisfação de outros critérios da pesquisa. Se 

assegurar que o professor tenha horas reservadas ao planejamento das aulas e 

atividades dentro ou fora da escola, o docente terá mais tempo para dedicar-se aos 

familiares, amigos e sociedade tendo mais períodos de lazer e descanso. Melhora 

assim o critério que se refere ao trabalho e espaço total de vida e ações sociais. 

Conquanto, não se verificou um alto índice de insatisfação, com a interferência 

na QVT nas atividades profissionais diárias dos docentes. No entanto, os principais 

autores dizem que a qualidade de vida no trabalho interfere sim na produtividade e no 

público pesquisado para mais de 50% tem a percepção de que a QVT não interfere 

de forma significativa na qualidade do ensino, mas sim apenas no bem-estar do 

docente, no entanto, aproximadamente quarenta por cento pensa diferente.  

O estudo mostrou um nível baixo de satisfação nos aspectos lazer e distração, 

os quais tem prejudicado a QVT e o bem-estar social dos professores. Para outros 
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critérios com insatisfação observados, sugeriu-se que apesar da insatisfação, quanto 

ao critério condição salarial, propõe-se a conservação da qualidade do serviço 

prestado. E, que os professores sintam orgulho do que fazem para que a profissão 

não se deprecie, de modo que a arte de ensinar seja valorizada e reconhecida pela 

sociedade e autoridades responsáveis. 

Visando atenuar a questão de lazer, propôs-se a interação da escola com as 

famílias, de modo que envolva os alunos e suas necessidades, e incentivar os pais a 

desempenhar o seu papel e junto com a escola e os discentes estabelecer regras de 

convivência. 

Apesar de que haja a ausência de tempo para que sejam realizadas as 

atividades docentes durante o expediente, sugere-se a frequente interação dos 

colegas de profissão, (eventos, gincanas, palestras, entre outros citados na pesquisa) 

a fim de enaltecer um ambiente mais harmonioso e troca de experiências de sucesso. 

Recomendou-se que nas escolas haja campanhas que possam dar clareza nas 

atividades a ser realizadas pelos professores, evitando, de modo, exercer tarefas 

alheias à função. Orientou-se ainda a realização frequente de seminários, reuniões, 

ou, até mesmo, pesquisas de opinião (respeitando-se o sigilo), entre todos os 

colaboradores internos da escola, para avaliação dos processos de melhoria. 

O principal achado da pesquisa, foi a construção de um modelo para avaliação 

da QVT, considerando o conjunto de dois modelos dos autores Walton e Limongi-

França que foi bem aceito e interpretados pelos docentes, no sentido de que houve 

um retorno considerável da pesquisa e o entendimento dos mesmos, mesclando o 

método mais tradicional e o método moderno de avaliar o desempenho. Levando em 

consideração também a aceitabilidade da Secretaria Municipal de Educação (SME) 

em se importar com a pesquisa, e o convite para apresentar os dados após 

apresentação e considerações da banca em todas as escolas e a sinalização de 

possível implantação dos programas apresentados.   

Outro ponto a considerar foi a carência de outros estudos mais recentes 

fundamentados na qualidade de vida no trabalho da categoria docente. Ainda que é 

um assunto considerado provocativo e polêmico, percebe-se a inexistência 

de preocupação particularmente das competências políticas em relação 

aos docentes, classe imprescindível ao desenvolvimento da sociedade.  

Em relação a futuros estudos sobre o tema, devido à ampla importância do 

tema QVT para a sociedade em geral, vale destacar a necessidade da sensibilização 
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sobre o tema para a produção desta pesquisa, e sendo relevante também para 

estudos futuros. 

Sugere-se que outros pesquisadores abordem o mesmo tema com as 

instituições estaduais, federais e privadas, para descobrir e confrontar com novos 

motivos como o desenvolvimento e a motivação dos educandos e causas que 

provocam a satisfação ou insatisfação dos docentes visto que, não havia nenhuma 

pesquisa com docentes no município. Portanto, há um ineditismo com os professores 

da rede municipal e por isso nenhuma base para comparações.  

Além do mais, a elaboração desta pesquisa envolvendo todas as escolas 

municipais de ensino de Alta Floresta-MT, auxiliará os órgãos competentes na 

reestruturação e na introdução de políticas educativas públicas apropriadas as 

deficiências vivenciadas pelos docentes do município, priorizando que as indagações 

favoráveis à QVT sejam mantidas e aperfeiçoadas, enquanto, as insatisfatórias, sejam 

examinadas de maneira minuciosa.  
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APÊNDICE  A - Instrumento de Coleta de Dados 
 

QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

Orientações para os respondentes 
 

Informo que o questionário não será identificado, logo se sinta tranquilo para responder as 
questões de forma verdadeira. Por favor leia com atenção e responda às questões com a alternativa 
que seja mais apropriada cm a sua opinião. 

Para responder as perguntas a seguir, pondere a escala de concordância. Onde varia de 1 
(discordo totalmente) e 5 (concordo totalmente). 

Marque um (x) no número equivalente à sua resposta. 
 
Concordância: 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Discordo 
Totalmente 

Discordo 
Relativamente 

Indiferente Concordo 
Relativamente 

Concordo 
Totalmente 

 

Afirmações Escala de 
concordância/Satisfação 

1. Em relação a sua remuneração (salário, benefícios e incentivos) compensação 
justa e adequada ações psicológicas 

1.1 A minha remuneração (salários, benefícios e incentivos) é 
adequada pela quantidade de atividade que exerço como 
professor (a). 

1  
( ) 

2 
( ) 

3 
( ) 

4 
( ) 

5 
( ) 

1.2 O meu salário é suficiente para meu sustento e da minha 
família. 

1  
( ) 

2 
( ) 

3 
( ) 

4 
( ) 

5 
( ) 

1.3 Recebo horas extras de forma adequada, após ultrapassar 
a minha jornada de trabalho para qual fui contratado. 

1  
( ) 

2 
( ) 

3 
( ) 

4 
( ) 

5 
( ) 

1.4 Quando comparado ao mercado de trabalho, o meu 
salário é compatível com os valores pagos a profissionais com 
a mesma formação e carga horária. 

1  
( ) 

2 
( ) 

3 
( ) 

4 
( ) 

5 
( ) 

1.5 O meu trabalho me possibilita um bom padrão de vida. 1  
( ) 

2 
( ) 

3 
( ) 

4 
( ) 

5 
( ) 

1.6 A minha carga horaria é compatível com o trabalho 
executado. 

1  
( ) 

2 
( ) 

3 
( ) 

4 
( ) 

5 
( ) 

1.7 A minha remuneração, acompanha meu desenvolvimento 
profissional e minha experiência. 

1  
( ) 

2 
( ) 

3 
( ) 

4 
( ) 

5 
( ) 

2. Em relação as suas condições de trabalho e ações biológicas 

2.1 As condições de segurança, limpeza e organização para 
execução das minhas atividades são adequadas. 

1  
( ) 

2 
( ) 

3 
( ) 

4 
( ) 

5 
( ) 

2.2 A instituição deixa exposto mapas de riscos e informa os 
colaboradores sobre os riscos ambientais no trabalho. 
(ambientes com riscos de acidentes, com danos existentes, 
localização de extintores e outros). 

1  
( ) 

2 
( ) 

3 
( ) 

4 
( ) 

5 
( ) 

2.3 A instituição fornece capacitação em relação a 
conscientização e a informação de existência de Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e 
Programas de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). 

1  
( ) 

2 
( ) 

3 
( ) 

4 
( ) 

5 
( ) 

2.4 Na instituição é realizado palestras para a prevenções de 
acidentes de trabalho e doenças de trabalho (SIPAT). 

1  
( ) 

2 
( ) 

3 
( ) 

4 
( ) 

5 
( ) 

Prezado(a) docente 
 
 Este questionário faz parte de uma pesquisa cientifica de conclusão de curso e pretende 

identificar como você percebe a sua Qualidade de Vida no Trabalho. O instrumento a ser utilizado 

irá identificar a sua satisfação em relação a vários aspectos relacionados ao seu trabalho.  

 Agradeço sua colaboração com essa pesquisa, que vai auxiliá-lo (a) também. 
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Concordância:     

(1) (2) (3) (4) (5) 

Discordo 
Totalmente 

Discordo 
Relativamente 

Indiferente Concordo 
Relativamente 

Concordo Totalmente 

 

3. Em relação ao uso e desenvolvimento das capacidades humanas e ações 
psicológicas 

3.1 O trabalho docente permite meu desenvolvimento 
pessoal. 

1  
( ) 

2 
( ) 

3 
( ) 

4 
( ) 

5 
( ) 

3.2 O trabalho docente exige que eu utilize todos os meus 
conhecimentos, capacidades, competências e habilidades. 

1  
( ) 

2 
( ) 

3 
( ) 

4 
( ) 

5 
( ) 

3.3 A instituição oferece treinamento e capacitação suficiente 
para adequação as novas formas de ensino e as demandas 
exigidas, pelos alunos e pela educação. 

1  
( ) 

2 
( ) 

3 
( ) 

4 
( ) 

5 
( ) 

3.4 O ambiente e as chefias estimulam a criatividade e 
inovação no desenvolvimento das atividades.  

1  
( ) 

2 
( ) 

3 
( ) 

4 
( ) 

5 
( ) 

4. Em relação as oportunidades que você tem no seu trabalho ações psicológicas 

4.1 Tenho oportunidade de crescimento profissional (Plano de 
carreira) dentro da instituição em que trabalho. 

1  
( ) 

2 
( ) 

3 
( ) 

4 
( ) 

5 
( ) 

4.2 Na escola há um espaço democrático para a escolha dos 
cargos de gestão. 

1  
( ) 

2 
( ) 

3 
( ) 

4 
( ) 

5 
( ) 

4.3 Tenho segurança com a minha estabilidade na escola. 1  
( ) 

2 
( ) 

3 
( ) 

4 
( ) 

5 
( ) 

4.5 Tenho oportunidade de crescimento, seja ela em termo de 
escola, ou de carreira. 

1  
( ) 

2 
( ) 

3 
( ) 

4 
( ) 

5 
( ) 

5. Em relação à integração social na organização e ações sociais 

5.1 Quando cheguei na instituição fui bem recebido e 
apresentado aos colegas e as regras de trabalho. 

1  
( ) 

2 
( ) 

3 
( ) 

4 
( ) 

5 
( ) 

5.2 Sou tratado de maneira igualitária aos meus colegas em 
todos os aspectos.  

1  
( ) 

2 
( ) 

3 
( ) 

4 
( ) 

5 
( ) 

5.3 Tenho um bom relacionamento com meus colegas de 
trabalho.  

1  
( ) 

2 
( ) 

3 
( ) 

4 
( ) 

5 
( ) 

6. Em relação ao constitucionalismo (respeito às leis) do seu trabalho e ações 
sociais 

6.1 As leis/ normas trabalhistas são respeitadas pela 
instituição em que trabalho. 

1  
( ) 

2 
( ) 

3 
( ) 

4 
( ) 

5 
( ) 

6.2 A minha individualidade (características individuais e 
particularidades) são respeitadas no trabalho. 

1  
( ) 

2 
( ) 

3 
( ) 

4 
( ) 

5 
( ) 

6.3 Na escola, não realizo funções que vão além atribuições 
do cargo de professor. 

1  
( ) 

2 
( ) 

3 
( ) 

4 
( ) 

5 
( ) 

7. Em relação ao espaço que o trabalho ocupa na sua vida e ações sociais 

7.1 O trabalho não me distancia da família. 1  
( ) 

2 
( ) 

3 
( ) 

4 
( ) 

5 
( ) 

7.2 Na escola existi momentos especiais de comemorações e 
atividades sociais e esportivas e faço parte deles. 

1  
( ) 

2 
( ) 

3 
( ) 

4 
( ) 

5 
( ) 

8. Em relação à relevância social e importância do seu trabalho e ações 
organizacionais 

8.1 A escola em que atuo manifesta interesse e preocupação 
com a sociedade.  

1  
( ) 

2 
( ) 

3 
( ) 

4 
( ) 

5 
( ) 

8.2 As dificuldades enfrentadas no ambiente de trabalho, 
sejam elas “psicológicas, ambientais, de infraestrutura, 
tecnológicas, de valorização e desvalorização da categoria 
profissional, não interferem nas atividades diárias. 

1  
( ) 

2 
( ) 

3 
( ) 

4 
( ) 

5 
( ) 

8.3 Tenho orgulho de ser professor. 1  
( ) 

2 
( ) 

3 
( ) 

4 
( ) 

5 
( ) 
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Para responder as perguntas a seguir, pondere a escala de satisfação. Onde varia de 1  
(muito insatisfeito) e 5 (muito satisfeito). 
 
Satisfação: 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Muito 
Insatisfeito 

Insatisfeito Indiferente Satisfeito Muito  
Satisfeito 

 

Afirmações Escala de 
concordância/Satisfação 

1. Em relação a sua remuneração (salário, benefícios e incentivos) compensação 
justa e adequada ações psicológicas 

1.8 Estou satisfeito com minha jornada de trabalho. 1  
(  ) 

2 
(  ) 

3 
(  ) 

4 
(  ) 

5 
(  ) 

2. Em relação as suas condições de trabalho e ações biológicas 

2.5 Estou satisfeito com as condições de trabalho 
(temperatura, luminosidade, barulho, etc.), para o 
desempenho das minhas funções. 

1  
( ) 

2 
( ) 

3 
( ) 

4 
( ) 

5 
( ) 

2.6. Estou satisfeito com a medicina ocupacional no 
ambiente de trabalho para a saúde dos docentes. 

1  
( ) 

2 
( ) 

3 
( ) 

4 
( ) 

5 
( ) 

2.7. Estou satisfeito com o investimento público na 
escola com os materiais de apoio e suporte para 
realização das aulas.  

1  
( ) 

2 
( ) 

3 
( ) 

4 
( ) 

5 
( ) 

2.8 Estou satisfeito com o investimento público na 
escola quanto a infraestrutura da minha escola. 

1  
( ) 

2 
( ) 

3 
( ) 

4 
( ) 

5 
( ) 

2.9 Estou satisfeito com a dedicação dos pais com a 
educação dos seus filhos.  

1  
( ) 

2 
( ) 

3 
( ) 

4 
( ) 

5 
( ) 

3. Em relação ao uso e desenvolvimento das capacidades humanas e ações 
psicológicas 

3.5 Estou satisfeito com a autonomia que tenho 
(oportunidade tomar decisões) para realizar minhas 
atividades. 

1  
( ) 

2 
( ) 

3 
( ) 

4 
( ) 

5 
( ) 

3.6 Me sinto satisfeito com as tarefas e atividades que 
desempenho. 

1  
( ) 

2 
( ) 

3 
( ) 

4 
( ) 

5 
( ) 

4. Em relação as oportunidades que você tem no seu trabalho ações psicológicas 

4.5 Estou satisfeito com a maneira que são escolhidos 
os gestores e supervisores em minha escola. 

1  
( ) 

2 
( ) 

3 
( ) 

4 
( ) 

5 
( ) 

5. Em relação à integração social na organização e ações sociais 

5.4 Estou satisfeito com a valorização da minha 
opinião pela direção, coordenação, entre outros. 

1  
( ) 

2 
( ) 

3 
( ) 

4 
( ) 

5 
( ) 

5.5 Estou satisfeito com a liberdade de expressão que 
tenho na escola. 

1  
( ) 

2 
( ) 

3 
( ) 

4 
( ) 

5 
( ) 

5.6 Estou satisfeito com a comunicação que tenho 
com os meus colegas de trabalho. 

1  
( ) 

2 
( ) 

3 
( ) 

4 
( ) 

5 
( ) 

5.7 Estou satisfeito com a comunicação que tenho 
com a minha chefia. 

1  
( ) 

2 
( ) 

3 
( ) 

4 
( ) 

5 
( ) 

5.8 Estou satisfeito com a minha liderança com meus 
colegas de trabalho e minha chefia. 

1  
( ) 

2 
( ) 

3 
( ) 

4 
( ) 

5 
( ) 

7. Em relação ao espaço que o trabalho ocupa na sua vida e ações sociais 

7.3 Estou satisfeito com o tempo que possuo para 
praticar atividades de lazer. 

1  
( ) 

2 
( ) 

3 
( ) 

4 
( ) 

5 
( ) 

7.4 Estou satisfeito com o tempo que invisto em meu 
trabalho em relação ao tempo que tenho, para me 
dedicar a minha família e amigos. 

1  
( ) 

2 
( ) 

3 
( ) 

4 
( ) 

5 
( ) 



93 

 

7.5 Estou satisfeito com os períodos de descanso 
dentre um turno e outro, sinto que eles são 
apropriados. 

1  
( ) 

2 
( ) 

3 
( ) 

4 
( ) 

5 
( ) 

Satisfação: 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Muito 
Insatisfeito 

Insatisfeito Indiferente Satisfeito Muito  
Satisfeito 

 

8. Em relação à relevância social e importância do seu trabalho e ações 
organizacionais 

8.4 Estou satisfeito em fazer parte da equipe docente 
dessa escola. 

1  
( ) 

2 
( ) 

3 
( ) 

4 
( ) 

5 
( ) 

8.5 Estou satisfeito com a imagem que a escola tem 
perante a sociedade. 

1  
( ) 

2 
( ) 

3 
( ) 

4 
( ) 

5 
( ) 

8.6 Estou satisfeito com a qualidade de vida no 
trabalho.  

1  
( ) 

2 
( ) 

3 
( ) 

4 
( ) 

5 
( ) 

 
9. Recomendaria aos seus filhos que fossem professores? 
 
(  ) Sim                                   
(  ) Não 
 
Por quê? 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
10. Assinale os três critérios mais relevantes para sua Qualidade de Vida no Trabalho? 
 
(  ) O processo de remuneração (salário, benefícios e incentivos); 
(  ) As condições de trabalho; 
(  ) O uso e desenvolvimento das capacidades humanas; 
(  ) As oportunidades de progressão no trabalho; 
(  ) A integração social no seu trabalho; 
(  ) O constitucionalismo (respeito às leis); 
(  ) O espaço que o trabalho ocupa na sua vida; 
(  ) A relevância social e importância do seu trabalho. 
 
 
11.  O que você recomendaria para a melhora da qualidade de vida no trabalho na sua escola? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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CARACTERIZAÇÃO DO RESPONDENTE 
 
 

 
Gênero: 

(  ) Masculino      

(  ) Feminino     

 

Idade:  

(  ) 18 – 28 anos   

(  ) 29 – 38 anos    

(  ) 39 – 48 anos     

(  ) 49 – 58  anos   

(  ) acima de 58 anos 

 

Estado Civil:  

( )  casado     

( ) solteiro     

(  ) viúvo     

(  ) divorciado     

(  ) outros______ 

 

Dependentes:  

(  ) nenhum     

(  ) 1 – 3     

(  ) 4 – 6     

(  ) acima de 6 dependentes 

 

Jornada de Trabalho: 

(  ) 20h      

(  ) 30h      

(  ) 40h     

(  ) Outros________ 

 

Tempo de trabalho na escola:  

(  ) 0 à 5 anos          

(  ) 5 à 10 anos      

(  ) 10 à 20 anos    

(  ) acima de 20 anos 

 

 

Tempo de experiência na docência:  

(  ) 0 à 5 anos          

(  ) 5 à 10 anos      

(  ) 10 à 20 anos    

(  ) acima de 20 anos 

 

 

 
 

 

 

Área de atuação:  

( ) Educação Infantil   

( ) Ensino Fundamental   

( ) outros______ 

 

Renda:  

(  ) até R$ 998,00       

(  ) R$ 998,00 a R$ 2.994,00     

(  ) R$ 2.994,00 a R$ 4.990,00       

(  ) R$ 4.990,00 a R$ 14.970,00 

(  ) R$ 14.970,00 ou mais  

 

     

Formação Profissional:  

(  ) Ensino médio completo   

(  ) Ensino Superior (Cursando)   

(  ) Ensino Superior (Completo)      

(  ) Ensino Superior incompleto   

(  ) Pós-graduação no nível Especialização   

(  ) Pós-graduação no nível Mestrado   

(  ) Pós-graduação no nível Doutorado    

(  ) outros _______. 

 

 

Modalidade de contratação:  

(  ) Concursado     

(  ) Contratado 
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APÊNDICE B – Programas de Qualidade de Vida no Trabalho Proposto para a Secretaria de Educação de Alta Floresta-MT 
 

PLANO DE AÇÃO 
1.1 PLANO DE AÇÃO DOS CRITÉRIOS: Compensação justa e adequada e oportunidade de crescimento, segurança e ações psicológicas 

Área: Secretaria Municipal de Educação de AF-MT Responsável: Tainara a. de Freitas Stopassoli/Secretaria da Educação Municipal de AF-MT Data: 04 de novembro 2019 

Objetivo: Melhorar os indicadores de QVT referente aos fatores Compensação justa e adequada, oportunidade de crescimento, segurança e ações psicológicas 

Meta: Reduzir a insatisfação dos docentes quanto ao critério compensação justa e adequada (58,88%), oportunidade de crescimento, segurança e ações psicológicas (28,42%) 

O QUÊ QUEM ONDE POR QUÊ COMO QUANDO QUANTO STATUS 

Programa crescer 
e Pertencer 

Prefeitura SME 

Esse programa visa diminuir a insatisfação dos 
docentes (53,5%) quanto a estabilidade na escola. 
Maslow, (1981); MILKOVICH (2011) cita que o 
processo de remuneração é muito importante para a 
QVT, visto que é uma necessidade fisiológica, e de 
acordo com a hierarquia essa necessidade é a base 
da pirâmide, se não passar dessa não tem como 
satisfazer a seguinte. 

1. Palestras de integração com os docentes 
ingressados, onde sensibiliza a diferença dos 
concursados com os contratados. 

Essas informações serão 
apresentadas após 
discussão com todos os 
representantes das escolas e 
a SME. 

Somente o tempo do 
responsável pela 
Gestão de Pessoas 
do Município. 

 

2. Abertura de concurso público, para garantir a 
estabilidade dos docentes e cumprindo o que 
prevê na legislação em função da carreira de 
servidor público possibilitando o progresso em 
relação da carreira. (lei municipal 2478/2019) 

A definir de responsabilidade 
do governo municipal e SME. 

Levantamento será 
realizado pela SME. 

 

Programas de 
incentivos e 
benefícios; 

SME Escolas 

Objetivo desse programa é reduzir de maneira geral o 
indie de insatisfação dos docentes com o critério 
compensação justa e adequada (58,88%). 
O valor pago pelo trabalho realizado aumenta a 
Motivação, satisfação profissional, satisfação das 
necessidades pessoais, aumento da produtividade 
consequentemente (Walton, 1973; Limongi-França, 
1996). 

1. Reuniões (Identificar se a hora atividade está 
sendo suficiente para a realização das 
atividades de planejamento pedagógico e as 
administrativas gerenciais). 

Essas informações serão 
apresentadas após 
discussão com todos os 
representantes das escolas e 
a SME. 

 
 
 
 
A definir 

 

2. Convênio de plano de saúde ou programa 
direcionada ao atendimento de docentes. A definir de responsabilidade 

do governo municipal e SME. 
Levantamento será 
realizado pela SME. 

 

3. Ginástica laboral A definir de responsabilidade 
do governo municipal e SME. 

Levantamento será 
realizado pela SME. 

 

4. Avaliação de desempenho onde os 
professores fazem parte da construção dos 
critérios avaliados. 

Essas informações serão 
apresentadas após 
discussão com todos os 
representantes das escolas e 
a SME. 

 
 
A definir 

 

Ações que 
promovem o 
Salário 
compatível com o 
mercado 

Prefeitura Escola 

Tem como objetivo reduzir a insatisfação dos 
docentes 62,8% quanto ao salário pago comparado 
com o mercado. 
Segundo Marras (2000) Um bom sistema de 
remuneração deve ser estruturado a partir do 
equilíbrio interno (hierarquia de cargos) e do equilíbrio 
externo (mercado). 

1. Definir mais claramente as 
responsabilidades do cargo na escola; analisar 
a remuneração do mercado; estabelecer 
política salarial justa que acompanha a 
oscilação do mercado. 

A definir de responsabilidade 
do governo municipal e SME. 

Somente o tempo do 
responsável pela 
Gestão de Pessoas 
do Município 

 
 

2. Realização de pesquisa rápida para saber 
quanto o estado paga em AF-MT. 

A definir de responsabilidade 
da SME 

Levantamento será 
realizado pela SME. 

 

Programas de 
Valorização dos 
docentes 

SME Escola 

Tem como objetivo reduzir a insatisfação dos 
docentes 40,4% quanto as Oportunidade de 
crescimento profissional do docente (Plano de 
carreira) 
Valorização do colaborador oferecendo a ele 
oportunidades de carreira, segurança e o 
desenvolvimento das potencialidades do empregado 
no ambiente em que ele executa suas tarefas (Walton, 
1973; Limongi-França, 1996). 

1. Espaço democrático nas escolas, para a 
escolha de gestores. 

A definir de responsabilidade 
da SME e das escolas. 

A definir  

STATUS:        
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1.2 PLANO DE AÇÃO DOS CRITÉRIOS: Condições de trabalho e ações biológicas 
Área: Secretaria Municipal de Educação de AF-MT Responsável: Tainara a. de Freitas Stopassoli/Secretaria da Educação Municipal de AF-MT Data: 04 de novembro 2019 

Objetivo: Melhorar os indicadores de QVT referente ao condições de trabalho e ações biológicas 

Meta: Reduzir a insatisfação dos docentes quanto ao critério condições de trabalho e ações biológicas (47,72%)  

O QUÊ QUEM ONDE POR QUÊ COMO QUANDO QUANTO STATUS 

Programas de 
revitalização, 
estímulos na 
escola e 
estruturas 
inovativas 

prefeitura Escola 

Sugere-se esse programa pois de acordo com a 
pesquisa 61% dos docentes estão insatisfeitos com a 
infraestrutura das escolas. 
Segundo Walton (1973), o colaborador é obrigado a 
ter condições mínimas de trabalho para que possa 
desempenar da melhor forma possível a sua função. 
Essas condições referem-se ao bem-estar físico, 
conforto e saúde mental do trabalhador. 

1. Adequação de ginásio; 

A definir de responsabilidade 
do governo municipal e SME. 
 

Levantamento será 
realizado pela SME. 

 

2. Adequação de Refeitórios;   

3. Adequação de brinquedoteca;  

4. Adequação de sala de vídeo;  

5. Adequação de Laboratório de informática;  

6.Salas multifuncionais para implantação de 
metodologias ativas de ensino com uso ou não 
de tecnologias. 

 

Programas de 
saúde e bem-
estar do 
colaborador 

Secretari
a de 
Educação 
e 
Diretores 

Escola 

Sugere-se esse programa pois de acordo com a 
pesquisa mais de 50% estão insatisfeitos com a 
medicina ocupacional dentro da escola. 
O fator saúde no ambiente de trabalho, assegura que 
os trabalhadores tenham preservados sua integridade 
emocional, física e mental, através de práticas que as 
instituições adotam para evitar acidentes e danos à 

saúde (NETO et al., 2019). 

1. Deixar exposto mapas de riscos e informar 
os colaboradores sobre os riscos ambientais 
no trabalho, localização de extintores e outros.                                                                                                A definir de responsabilidade 

das escolas e SME. 
 

A definir 

 

2. Fornecer capacitação em relação a 
conscientização e a informação de existência 
(PCMSO) e (PPRA).                                                      

A definir de responsabilidade 
da SME. 
 

A definir 

 

Realizado palestras para a prevenções de 
acidentes de trabalho e doenças de trabalho 
(SIPAT).                                                                                                                                    

A definir de responsabilidade 
da SME. 
 

A definir 

 

Programas 
família na escola 

Diretor Escola 

Sugere-se esse programa pois de acordo com a 
pesquisa 77% dos docentes estão insatisfeitos com a 
dedicação dos pais nas escolas. 
Pois a família é vista como o primeiro intermediário de 
socialização, nela são transmitidos e construídos 
normas, princípios e valores. A participação da família 
é essencial no acompanhamento dos filhos nas 
atividades escolares no processo de educação 
construído em casa (SOARES, 2000). 

1. Realizar nas escolas atividades de interação 
que envolva a participação dos pais por meio 
de gincanas, aulas de danças, para que os pais 
possam conhecer  
as condições físicas, do aluno na escola. 

A definir de responsabilidade 
da SME, e dos diretores das 
escolas. 

A definir 

 

2. Momentos de lazer para pais, filhos e escola 
para uma maior aproximação auxiliando na 
educação dos filhos. A definir de responsabilidade 

da SME e das escolas. 
A definir 

 

STATUS:        
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1.3 PLANO DE AÇÃO DOS CRITÉRIOS: Uso e desenvolvimento das capacidades humanas e ações psicológicas 
Área: Secretaria Municipal de Educação de AF-MT Responsável: Tainara a. de Freitas Stopassoli/Secretaria da Educação Municipal de AF-MT Data: 04 de novembro 2019 

Objetivo: Melhorar os indicadores de QVT referente ao Uso e desenvolvimento das capacidades humanas e ações psicológicas  

Meta: Reduzir a insatisfação dos docentes quanto ao critério uso e desenvolvimento das capacidades humanas e ações psicológicas (13,48%) 

O QUÊ QUEM ONDE POR QUÊ COMO QUANDO QUANTO STATUS 

Programas de capacitação 
e desenvolvimento das 
capacidades humanas 

SME Escola 

Este programa objetiva satisfazer os 13,48% 
insatisfeitos com esse critério na pesquisa. 
Para Marras (2011) treinamento e capacitação são 
considerados uma metodologia de capacitação onde 
reaproveita as habilidades, conhecimento ou 
comportamentos relativos ao cumprimento de funções 
ou o aperfeiçoamento da tarefa. 

1. Treinamento; 
Oficinas de inovação de práticas 
pedagógicas e em relação a 
tecnologia; 

A definir de 
responsabilidade da 
SME 

Convênios com universidades 
do município para os docentes 
estar ministrando treinamento e 
cursos de capacitação. 

 

2. Desempenho de novas 
competências para adequação as 
novas formas de ensino e as 
demandas exigidas, pelos alunos e 
pela educação. 

A definir de 
responsabilidade da 
SME 

Convênios com universidades 
do município para os docentes 
estar ministrando treinamento e 
cursos de capacitação. 

 

STATUS:        

 

1.4 PLANO DE AÇÃO DOS CRITÉRIOS: Integração social na organização e constitucionalismo 
Área: Secretaria Municipal de Educação de AF-MT Responsável: Tainara a. de Freitas Stopassoli/Secretaria da Educação Municipal de AF-MT Data: 04 de novembro de 2019 

Objetivo: Melhorar os indicadores de QVT referente aos fatores Integração social na organização e constitucionalismo 

Meta: Reduzir a insatisfação dos docentes quanto ao critério integração social na organização (3,07%) e constitucionalismo (17,67%) 

O QUÊ QUEM ONDE POR QUÊ COMO QUANDO QUANTO STATUS 

Programas de 
integração social no 
trabalho e respeito ao 
colaborador 

Diretor Escola 

Este programa objetiva reduzir o 
baixo índice de insatisfação dos 
docentes quanto a integração no 
trabalho e manter os 87,78% 
satisfeitos. 
Segundo Alves (2011) esses 
programas de qualidade de vida no 
trabalho aumenta a Motivação, 
satisfação profissional, aumento da 
autoestima, melhora na relação 
interpessoal, benefícios na vida 
social e familiar do trabalhador, 
tolerância ao estresse, prevenção 
de doenças. 

1. Realização de atividades que promovam a integração dos 
docentes, como: ginastica laboral, momento de lazer, rodas de 
conversa, gincana para professores, confraternização, viagem, 
musicoterapia, presença de um psicólogo na escola. 

A definir de 
responsabilidade da 
SME com as escolas. 

 
A definir 

 

2. Prática de atividades físicas e relaxamento (ex. caminhada, 
musculação, jiu-jitsu), ginastica laboral (ex. exercícios de 
alongamento do corpo e articulações), 
palestras sobre saúde (Ex. saúde da mulher). 

A definir de 
responsabilidade da 
SME com as escolas. 

 
A definir 

 

3. Realização do acolhimento do docente quando chegar na 
escola, deixando claro as atividades a ser desenvolvida por ele, 
leis/normas, dúvidas frequentes e as práticas da escola; 

Essas informações 
serão apresentadas 
quando o docente 
começar a fazer parte 
do quaro de 
professores da escola. 

Somente o tempo 
do responsável 
pela Gestão de 
Pessoas do 
Município. 

 

4. Prover na escola o número de profissionais necessários para o 
desenvolvimento das atividades. (Estagiários para auxiliar nas 
preparações das aulas (imprimir provas, recortar figuras) 

A definir de 
responsabilidade da 
SME 

A definir 
 

STATUS:        
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1.5 PLANO DE AÇÃO DOS CRITÉRIOS: O trabalho e espaço total de vida e ações sociais 
Área: Secretaria Municipal de 
Educação de AF-MT 

Responsável: Tainara a. de Freitas Stopassoli/Secretaria da Educação Municipal de AF-MT Data: 04 de novembro 2019 

Objetivo: Melhorar os indicadores de QVT referente aos fatores o trabalho e espaço total de vida e ações sociais 

Meta: Reduzir a insatisfação dos docentes quanto ao critério o trabalho e espaço total de vida e ações sociais (40,98%)  

O QUÊ QUEM ONDE POR QUÊ COMO QUANDO QUANTO STATUS 

Programa 
vida na 
escola 
(Vida fora 
da 
escola) 

Diretor Escola 

Esse programa tem como objetivo reduzir o índice de insatisfação com esse 
critério que 40,98% dos docentes estão insatisfeitos. 
Pois se equilibrar o tempo de maneira que o desenvolvimento profissional 
não prejudique a vida social e familiar, o lazer do colaborador, os valores, 
as crenças, o trabalho e os grupos e comunidades a que cada pessoa 
pertence e de que participa, isso faz que a qualidade de vida aumenta. 

1. Capacitação para o gerenciamento do tempo, por 
meio de Palestras/ Minicursos;  

A definir de 
responsabilidade da 
SME 

A definir  

2. Aprender a dizer não. De acordo com a 
necessidade de cada 
docente  

Sem custo  

3. Ter um maior tempo destinado para o seu lazer e 
bem-estar e qualidade de vida. 

De acordo com a 
necessidade de cada 
docente 

Sem custo  

4. Revisão de tempo direcionado para atividades 
organizacionais junto com os professores. 

A definir de 
responsabilidade da 
SME 

A definir  

STATUS:        

 
1.6 PLANO DE AÇÃO DOS CRITÉRIOS: Relevância social do trabalho na vida e importância do seu trabalho e ações organizacionais 
Área: Secretaria Municipal de Educação de AF-
MT 

Responsável: Tainara a. de Freitas Stopassoli/Secretaria da Educação Municipal de AF-MT Data: 04 de novembro 2019 

Objetivo: Melhorar os indicadores de QVT referente aos fatores relevância social do trabalho na vida e importância do seu trabalho e ações organizacionais 

Meta: Reduzir a insatisfação dos docentes quanto ao critério relevância social do trabalho na vida e importância do seu trabalho e ações organizacionais (14,94%) 

O QUÊ QUEM ONDE POR QUÊ COMO QUANDO QUANTO STATUS 

Programa 
Orgulho do 
meu trabalho  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programas de 
endomarketing 

Escola, prefeitura, SME e 
sindicatos da categoria 

Escola 

Pois na pesquisa 54% dos docentes não 
recomendaria a profissão para seus filhos e a 
maioria colocam que ser professor é uma 
profissão desvalorizada sem reconhecimento 
para a sociedade. 
Para Vasconcelos (2001) é muito importante 
para a qualidade de vida no trabalho que o 
colaborador esteja satisfeito com a imagem da 
instituição e o quanto o seu trabalho é 
importante e valorizado pela sociedade. 

1. Ações conjuntas entre escolas, 
prefeitura e sindicatos da categoria para 
promover ações que cominam no reforço 
da relevância social do profissional da 
educação  

A definir de 
responsabilidade 
do governo 
municipal, 
prefeitura e SME. 

Convênios com 
universidades do município 
para os docentes estar 
ministrando treinamento e 
cursos de capacitação. 

 

2.Na escola campanhas que promovam o 
respeito ao professor com os alunos, 
professor com a comunidade escolar, 
bom convívio entre todas as partes do 
processo. 

A definir Levantamento será 
realizado pela SME. 

 

3. Campanhas realizadas pela secretária 
em conjunto com as escolas para 
promover a divulgação dos aspectos 
positivos da educação das escolas 
municipais de Alta Floresta, buscando a 
valorização do professor e dos 
profissionais da educação (técnicos e 
servidores da educação), estimulando o 
orgulho da profissão e o reconhecimento 
da sociedade. 

A definir Levantamento será 
realizado pela SME. 

STATUS:        

Fonte: Stopassoli (2019 


