
UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 
CURSO DE MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: 
COM A PALAVRA, OS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 

 
 
 
 
 

EDILENE DE OLIVEIRA PEREIRA GARCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÃO BERNARDO DO CAMPO 
2007



 
 

1 

EDILENE DE OLIVEIRA PEREIRA GARCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: 
COM A PALAVRA OS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Administração da Faculdade de 
Ciências Adminis trativas da Universidade Metodista 
de São Paulo como requisito parcial para a obtenção 
do título de Mestre em Administração. 
 

 
 
 
 
 
 

ORIENTADORA: PROFa DRa DAGMAR SILVA PINTO DE CASTRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÃO BERNARDO DO CAMPO 
2007 



 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA  CATALOGRÁFICA 
 
Garcia, Edilene de Oliveira Pereira 
       Qualidade de vida no trabalho : com a palavra os funcionários 
públicos / Edilene de Oliveira Pereira Garcia.  São Bernardo do 
Campo, 2007. 
      185 p. 
          
      Dissertação (Mestrado) - Universidade Metodista de São Paulo, 
Faculdade de Ciências Administrativas, Curso de Pós-Graduação 
em  Administração. 
      Orientação : Dagmar Silva Pinto de Castro 
 
      1. Qualidade de vida (Trabalho)  2. Gestão de pessoas  3. 
Funcionários públicos 4. Gestão pública  I. Título 
                                                                                   CDD  658 

. 



 
 

3 

EDILENE DE OLIVEIRA PEREIRA GARCIA 
 
 

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: 
COM A PALAVRA OS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 

 
 

 
 
 
Dissertação aprovada como requisito parcial para 
obtenção do título de Mestre em Administração pelo 
Programa de Pós-Graduação em Administração da 
Faculdade de Ciências Administrativas da Universidade 
Metodista de São Paulo. 
 
 
Data de aprovação: 
 
____/____/ 2007 
 
 
Banca Examinadora: 
 
 
 
 
 
Profa. Dra. Dagmar Silva Pinto de Castro 
Orientadora 
Universidade Metodista de São Paulo 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Luiz Roberto Alves 
Universidade Metodista de São Paulo 
 
 
 
 
 
Profa. Dra. Cecília de Almeida Gomes 
 
 
 
 
 
 



 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aos meus amigos, funcionários públicos da 
Secretaria de Saúde de Barra Mansa, com quem 
comecei a aprender verdadeiramente o que é servir. 

 
 
 
 
 



 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Agradecimentos: 
 
 
A Deus, por dirigir a minha vida em todos os momentos; 
Aos meus pais, Valdo e Neide, por me sustentarem com suas 
orações; 
Ao meu marido, Paulo Roberto, pelo companheirismo e 
incentivo sempre presentes; 
À minha filha Victória, pela admiração confessada em vários 
momentos e de várias maneiras, e pela tabulação dos 
questionários desta pesquisa; 
À minha orientadora, Prof. Dra. Dagmar, que desde que conheci 
tem me inspirado, incentivado, guiado e ajudado no curso do 
desenvolvimento acadêmico; 
Ao Prof. Dr. César Alexandre de Souza, pelo cuidado e atenção 
dispensados todas as vezes que recorri a ele para me orientar 
nas questões estatísticas da pesquisa; 
A todos os professores do curso de Mestrado pelos 
conhecimentos compartilhados; 
Às funcionárias e funcionários administrativos da pós-
graduação e da biblioteca que sempre me receberam com 
simpatia; 
Ao prefeito de Barra Mansa, Roosevelt Brasil Fonseca, por 
meio de quem comecei meu trabalho no serviço público; 
Ao Dr. Sérgio Gomes e a Anderson Brasil Fonseca, secretário e 
diretor administrativo-financeiro da Secretaria de Saúde de 
Barra Mansa, por terem prontamente autorizado e aberto 
caminhos para a realização desta pesquisa; 
Aos jovens do projeto Jovens pela Paz, da Coordenadoria de 
Promoção Social de Barra Mansa, que atuaram como meus 
auxiliares de pesquisa, pelo interesse e trabalho incansável; 
Aos funcionários públicos da Secretaria de Saúde de Barra 
Mansa, pela boa-vontade em participar da pesquisa, pelo 
interesse e por tudo que me ensinaram durante nossa 
convivência. 

 
 
 



 
 

6 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Ser funcionária pública para mim é participar ativamente da 
questão social. Mesmo que você não esteja na linha de frente, é 
você saber como as coisas acontecem e dar a minha 
contribuição por trás para as questões sociais. É saber que por 
trás de cada número com o qual eu trabalho existe uma vida. É 
tentar humanizar esses números, tentar ser cidadão acima de ser 
funcionário público. 
 
Para mim, ser servidor público é ter amor ao próximo, é você 
querer que quem está do outro lado da linha tenha o mesmo 
atendimento que você teria, porque na verdade nós, de uma 
forma ou de outra, também estamos do outro lado. 
 

Para mim QVT é muita coisa: estar satisfeito onde você está, 
desenvolver bem o trabalho, ter condições de desempenhar um 
bom trabalho, ter o que oferecer ao público; não ficar com a 
sensação de que ficou devendo.  
 

(Palavras de funcionárias públicas concedidas em entrevistas para esta 

pesquisa) 
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RESUMO 
 
 
 
O tema desta pesquisa é a Qualidade de Vida no Trabalho dos funcionários públicos da 
Secretaria de Saúde de Barra Mansa/RJ. Trata-se de um estudo de caso de natureza quanti-
qualitativa, exploratória e descritiva que tem como objetivos compreender o que é a QVT na 
ótica do funcionário público, verificar que percepções ele possui acerca de sua própria QVT e, 
a partir daí, compreender se na esfera pública é possível construir um novo sentido para a 
QVT que se aproxime de um compromisso com a coletividade e com a vida. O modelo de 
QVT de Walton, a análise dos instrumentos de onze outras pesquisas realizadas em diversas 
instituições brasileiras e a coleta de sete depoimentos dos sujeitos pesquisados, acerca de suas 
histórias profissionais, suas impressões gerais sobre a QVT, orientaram a elaboração do 
instrumento utilizado nesta pesquisa. Coletaram-se 205 questionários válidos – quantidade 
suficiente para a utilização da análise fatorial como método estatístico, por meio do software 
SPSS –, além de mais dois depoimentos, em entrevistas abertas, os quais, somados aos sete já 
obtidos por ocasião da preparação do instrumento de pesquisa, foram utilizados na análise 
qualitativa que também se fez. Os principais resultados encontrados apontam que a QVT dos 
funcionários públicos pesquisados é de razoável a boa e que eles associam QVT a uma série 
de aspectos objetivos e subjetivos da vida no trabalho. Muitos deles estão presentes no 
modelo de Walton, porém emergiram alguns que vão além do que o modelo abrange. É 
exatamente nesta lacuna que parece ser possível construir novos sentidos para a QVT que a 
aproximam de um compromisso com a coletividade e com a vida, numa lógica diferente 
daquela individualista e instrumental que marcam sua origem no setor privado. A partir daí se 
abre a possibilidade de se pensar em políticas públicas participativas. 
 
 
Palavras-chave: Qua lidade de Vida no Trabalho. Gestão de Pessoas. Funcionário Público. 
Gestão Pública. 
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ABSTRACT 
 

 
 
The subject of this research is the Quality of Working Life (QWL) of public officers of the 
Health Department of Barra Mansa local government. It is a case study of quanti-qualitative, 
exploratory and descriptive nature that has as objectives to understand what QWL is for these 
public officers, to verify what are the perceptions they have concerning their own QWL and, 
to understand if in the public sphere it is possible to construct new senses for QWL which 
approach it to a commitment with collectiveness and life. Walton’s QWL model, the analysis 
of instruments used in eleven other researches carried through several Brazilian education 
institutions and the collection of seven depositions of public officers, concerning their 
professional histories and general impressions on QWL have guided the elaboration of the 
instrument used in this research. 205 valid questionnaires have been collected, which were 
considered enough for the use of the factorial analysis as statistical method by software SPSS. 
Moreover, two depositions were collected, through opened interviews, which added to the 
seven already gotten,  were used in the qualitative analysis of the results. The main joined 
results point that QWL of the searched public officers is reasonable or good, and that they 
associate it to a series of objective and subjective aspects of life at work. Many of them are 
within Walton’s model, however some that had emerged the model does not enclose. It is 
exactly inside this gap that seems to be possible to construct new senses for QWL that 
approach it to a commitment with collectiveness and life, in a different logic of that 
individualist and instrumentalist that mark its origin in the private sector. From this point on, 
it is possible to think in participative public policies. 
 
 
Key-words: Quality of Working Life. People Management. Public Officer. Public 
Management. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O tema de que trata esta pesquisa é a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) dos funcionários 

públicos. A literatura mostra que a QVT encontra sua origem na esfera privada; no ambiente 

empresarial que tem se tornado fortemente competitivo devido às mudanças ocorridas na 

economia mundial, na tecnologia e nas relações sociais, políticas e de trabalho. O capital 

intelectual passou a ser considerado uma vantagem competitiva, levando os gestores a 

descobrirem a importância das pessoas – do trabalhador do conhecimento – para o projeto de 

desenvolvimento das organizações. A QVT entra no universo empresarial como um 

instrumento por meio do qual se busca dar maior satisfação às pessoas em suas condições de 

trabalho, a fim de que, satisfeitas, elas atinjam metas e produzam lucro. Fernandes (1996, 

p.11) aponta que “o homem é o principal elemento diferenciador e o agente responsável pelo 

sucesso de todo e qualquer negócio”. Essa crença, associada a uma arquitetura organizacional 

que obrigatoriamente tem que se ajustar às mudanças ambientais para manter a 

competitividade e à tendência da economia de querer lidar apenas com indivíduos – ao que 

Bourdieu (1998, p. 137) chama de “um programa de destruição metódica dos coletivos” –, dá 

sustentação a um sentido da QVT na esfera privada que parece não ir além do caráter 

instrumental e individualista. 

 

A esfera pública tem sofrido pressões por parte dessas mesmas organizações que parecem não 

almejar mais do que garantir seus interesses financeiros. A tentativa de se transplantarem 

modelos de gestão privados para o setor público é exemplo do alargamento da esfera privada 

sobre a pública com o qual se convive contemporaneamente. Dentre esses modelos, a QVT se 

coloca como questão. Se a QVT está tão intimamente ligada aos fins lucrativos empresariais – 
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e o lucro é a lógica do mercado –, será possível construir um novo sentido para a QVT na 

esfera pública? O que o funcionário público tem a dizer sobre ela? Pode o modelo privado ser 

transplantado para o serviço público? Olhar para a QVT na esfera pública tendo os 

funcionários públicos como protagonistas é o que se propõe por meio desta pesquisa. 

 

Este estudo é apresentado em quatro partes. A primeira traz a introdução ao tema, a 

problemática, as questões e os objetivos da pesquisa, a motivação para o trabalho, 

justificativas, relevância e as contribuições previstas. 

 

A segunda parte apresenta a fundamentação teórica na qual se apóia para refletir acerca da 

problemática e das questões da pesquisa. Ela está estruturada de modo a abordar o mundo do 

trabalho e o que esta categoria representa para o ser humano, apontamentos sobre as esferas 

pública e privada, a privatização da esfera pública e do funcionário público no contexto de 

uma esfera pública privatizada e, finalmente, os conceitos e modelos de QVT mais citados 

pela literatura. Vale destacar o mapeamento que se fez dos artigos sobre QVT publicados nos 

anais do Enanpad (Encontro Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração) 

de 2001 a 2006, a fim de se conhecer o estado da arte das pesquisas sobre o tema no Brasil. 

 

A terceira parte é dedicada à apresentação da metodologia do estudo, abordando a 

caracterização dos sujeitos, a preparação e validação do instrumento de pesquisa, os critérios 

para definição do tamanho da amostra, o planejamento da pesquisa de campo e o tratamento 

dos dados coletados. Nessa parte são destaques: a) o levantamento realizado em onze outros 

estudos sobre QVT desenvolvidos por pesquisadores das mais importantes instituições de 

ensino do País a fim de conhecer e analisar os instrumentos utilizados por eles; b) a visita feita 

ao município pesquisado com a proposta de se ouvirem alguns funcionários públicos de 
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carreira acerca de suas histórias profissionais e de suas impressões gerais sobre a QVT, com 

vistas a reunir material para subsidiar a preparação do instrumento utilizado nesta pesquisa; e 

c) a utilização de uma equipe de pesquisa composta por seis jovens do projeto Jovens pela 

Paz, da Coordenadoria de Promoção Social do município estudado, a quem foi dada a devida 

capacitação pela pesquisadora para a realização das atividades da pesquisa de campo. 

 

A quarta e última parte traz os resultados da pesquisa de campo, abordando as características 

pessoais e profissionais dos sujeitos, os resultados gerais da QVT segundo os critérios 

definidos pelo modelo utilizado, cruzamentos desses resultados com variáveis de 

características pessoais e profissionais, a apresentação e análise das oito categorias do modelo 

e o relato da aplicação da técnica multivariada de análise fatorial utilizada para conhecer a 

estrutura subjacente da matriz de dados obtida, buscando definir um conjunto de dimensões 

latentes comuns. Também trazem-se os depoimentos dos sujeitos a partir dos quais faz-se toda 

a análise qualitativa desse estudo. 

 

As considerações finais do estudo também são apresentadas, retomando-se os objetivos e 

fazendo apontamentos em relação a cada um deles. Apresentam-se também as contribuições 

da pesquisa para os estudos da QVT e para os gestores da Secretaria de Saúde de Barra 

Mansa, além daquilo que a diferencia das demais sobre o tema. Ao apresentar esses pontos, 

sugerem-se também novos temas a serem pesquisados a partir do que aqui foi identificado. 

 

1.1. Problemática e questões da pesquisa 

 

A literatura mostra que os estudos da QVT encontraram sua origem no trabalho realizado na 

indústria. No passado, a QVT tinha por objetivo a busca pela satisfação do trabalhador por 
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meio da redução do esforço físico que a atividade laboral na era da Revolução Industrial lhe 

impunha. Inicialmente tal objetivo era perseguido de maneira primitiva, mas a Administração 

Científica e a Escola das Relações Humanas atribuíram ao tema um caráter científico. Desde 

então, a maioria das ações e das pesquisas sobre QVT vem sendo realizada no campo da 

empresa privada. A fim de comprovar esta afirmação e também de fornecer subsídios para a 

pesquisa, fez-se um mapeamento dos artigos publicados pelo Enanpad (Encontro Nacional 

dos Programas de Pós-Graduação em Administração) no período de 2001 a 2006 e verificou-

se que, do total de 3.173 artigos publicados, apenas 24 abordam o tema da QVT, e entre estes 

somente 05 se dão no ambiente do setor público. Outra fonte pesquisada foi a lista das 

empresas vencedoras do prêmio anual da ABQV (Associação Brasileira de Qualidade de 

Vida) entre os anos de 1996 e 20014. Observa-se que no rol das ganhadoras, menos de 10% 

são empresas públicas. 

 

A partir de constatações como estas, o tema da QVT se coloca como questão. Problematizar a 

QVT para os funcionários públicos municipais e indagar a respeito da percepção que possuem 

em relação a sua própria QVT ou, mais ainda, sobre o que é para eles a QVT, abrem um 

caminho reflexivo que permite ouvir quem está em seu cotidiano envolvido com essa função. 

São necessárias pesquisas que avaliem o grau de adequação dos modelos de QVT propostos a 

partir do universo privado à realidade do serviço público. Transplantá- los sem uma reflexão 

mais crítica poderá levar a equívocos que comprometerão a dinâmica do serviço prestado ao 

público. Afinal, a literatura sugere que a QVT na esfera privada está inspirada numa lógica 

individualista, que estimula o trabalhador a satisfazer-se individualmente com suas condições 

de trabalho, enquanto é da ordem do serviço público o ser para o serviço ‘ao’ público, o 

pensar e o agir coletivamente, na contramão da lógica do mercado. Isso pode atribuir um 

                                                 
4 A relação dos vencedores do prêmio anual da ABQV pode ser consultada no site abqv.org.br. 
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sentido ao trabalho do funcionário público que dificilmente será possível ser encontrado no 

setor privado, transpondo, assim, os efeitos da privatização da política típica da 

contemporaneidade e o do próprio uso instrumental da QVT. É preciso verificar se na 

dimensão do trabalho do funcionário público será possível construir um novo sentido para ela. 

 

1.2. Objetivos da pesquisa 

 

1.2.1. Objetivo geral 

Ao olhar para a QVT do funcionário público, esta pesquisa objetiva compreender se na esfera 

pública é possível construir um novo sentido para a QVT que se aproxime de um 

compromisso com a coletividade e com a vida. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

Sob o ponto de vista específico, a pesquisa visa: 

a) compreender o que é QVT sob a ótica do funcionário público; e 

b) verificar que percepções ele possui acerca de sua própria QVT. 

 

1.3. Motivação para o trabalho, justificativas, relevância e contribuições previstas 

 

A escolha do tema foi motivada pela experiência profissional da pesquisadora na área da 

Qualidade, adquirida ao longo de quinze anos de trabalho em empresas multinacionais e pela 

atuação, por quatro anos, no serviço público municipal. Essa trajetória chamou a atenção para 

a possibilidade de se vivenciar a QVT de diferentes formas e conduziu às indagações que hoje 

se colocam como questões e objetivos desta pesquisa. 
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É necessário realizar um estudo quanti-qualitativo para que se obtenham respostas para essas 

questões e se atinjam os objetivos propostos. Publicizar as falas dos funcionários públicos é 

reconhecê- los como atribuidores de significados. É a busca de ouvir o que tem a dizer quem 

vive em seu cotidiano o ‘ser um funcionário público’. A partir daí, analisar a percepção que 

esses sujeitos possuem acerca da própria QVT e as variáveis capazes de influenciar em sua 

satisfação no trabalho, entendendo a necessidade de diálogo com outras áreas do 

conhecimento com as quais o fenômeno possui interfaces, como os aspectos políticos, 

relacionais, econômicos e sociais que compõem a trama do vivido. 

 

A relevância da pesquisa encontra-se no fato de que ela busca analisar a QVT dos 

funcionários públicos com a preocupação de lançar sobre o tema um olhar que o desvencilhe 

do uso instrumental original da QVT no privado. Além disso, tenta encontrar na esfera 

pública um novo sentido para a QVT, o que a torna útil e necessária no estudo da gestão de 

pessoas, porque pode passar de mera adaptação funcional das organizações privadas para um 

alargamento de sentidos e valores na esfera pública. 

 

A pesquisa pretende explicitar o que é a QVT para o funcionário público, como ele percebe a 

própria QVT e a possível construção de um novo sentido para ela na esfera pública, diferente 

daquele que a literatura afirma ser o que se lhe atribui na esfera privada. Um sentido mais 

próximo da preocupação com a coletividade e com a vida e que por isso ofereça pistas acerca 

da possibilidade de que a QVT se transforme em política pública integrada no espaço local ou 

regional.  

 

Para essa trajetória, o próximo capítulo apresenta a discussão acerca do que é a QVT. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Este capítulo apresenta a revisão da literatura sobre a QVT, abordando tópicos relevantes para 

o estudo do tema, tais como: considerações sobre o mundo do trabalho; a centralidade do 

trabalho na vida humana; os sentidos do trabalho para o ser social; apontamentos sobre as 

esferas pública e privada, a privatização da esfera pública e o trabalho do funcionário público; 

e o movimento da QVT, sua origem e evolução, conceitos e modelos. Também se faz um 

mapeamento de pesquisas recentes sobre a temática, com base nos anais do Enanpad 

(Encontro Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração), que acontece 

anualmente. 

 

2.1. Apontamentos acerca do mundo do trabalho 

 

A categoria trabalho pode ser estudada desde os primórdios da humanidade. Nesta pesquisa, 

porém, optou-se por abordá- la a partir de alguns momentos históricos relevantes para a 

compreensão da origem da QVT, o que justifica alguns saltos no tempo que poderão ser 

observados na leitura do texto.  

 

A Revolução Industrial, iniciada no final do século XVIII, trouxe muitas mudanças para o 

mundo do trabalho. O fim do capitalismo mercantilista, em que apenas se trocavam as 

mercadorias excedentes, e o estabelecimento do capitalismo industrial atribuíram à compra e 

venda do trabalho uma importância numérica, devido ao grande contingente de trabalhadores 

assalariados. Foi quando se criaram as grandes empresas capitalistas que passaram a contratar 

milhares de trabalhadores. A grande quantidade de operários fez com que surgissem também 
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os sindicatos de classe, que representavam os interesses de todos os trabalhadores empregados 

e não somente os dos qualificados, como era o caso dos sindicatos de ofício. Nessa época 

surgiu a compreensão de que o capital investido em matéria-prima, instrumentos, tecnologia, 

dentre outros componentes dos negócios, não era capaz de gerar lucro – portanto, o lucro saía 

do trabalho. Tornava-se fundamental para o capitalista que o controle sobre o processo de 

trabalho passasse das mãos do trabalhador para as dele. O controle do trabalho era essencial 

para o lucro capitalista que iria sustentar a acumulação do capital. Esse é o pano de fundo dos 

estudos de homens como Taylor, Ford, Fayol e outros.  

 

A consolidação do sistema capitalista encontrou forte incentivo em questões de ordem 

religiosa. Em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Weber (1987) analisa um dos 

princípios básicos do protestantismo, que defendia a vida dedicada ao trabalho árduo, à 

poupança dos recursos financeiros excedentes e ao ascetismo, a fim de que aqueles que 

seguissem essa conduta alcançassem a prosperidade e ficassem em paz com o destino de suas 

almas. Com isso, quanto mais rico, mais o indivíduo provaria ser fiel, estar próximo de Deus e 

ser recompensado por Ele. Tal estilo de vida necessitava de algo que a rotinizasse e oferecesse 

a possibilidade de um controle abrangente, a fim de minimizar a possibilidade de que 

acontecesse algo diferente do esperado. A burocracia passou a ser o tipo ideal a ser seguido. 

Embora o conceito popular remeta à expressão ‘burocracia’ a idéia de processos de trabalho 

lentos, complicados, cheios de papelório – como aqueles que em muitos casos acontecem nas 

organizações públicas – e de funcionários apegados aos regulamentos e rotinas, causando 

ineficiência à organização, Weber atribui à burocracia um significado exatamente contrário. 

Para ele, trata-se de um modelo eficiente, que facilita a atividade de supervisão do trabalho 

executado pelas pessoas, as quais de antemão já possuem todas as informações necessárias 

sobre a sua tarefa e sobre o comportamento que a administração deseja delas. Na visão 
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weberiana tal eficiência só é conseguida por meio da racionalidade. O modelo burocrático 

segue preceitos rígidos para o desempenho eficaz do trabalho e da organização que até hoje 

influenciam a visão do trabalho em muitas organizações privadas e públicas. 

 

Alguns autores como Ferreira et al (2002) e Kwasnicka (1989) apontam distorções na 

burocracia as quais, além de terem desfavorecido a conquista de formas mais desenvolvidas 

pelo sistema de acumulação capitalista, originaram críticas severas principalmente por aqueles 

que defendem a liberdade e a autonomia que o trabalho deve ter. Esses autores apresentam 

como principais disfunções da burocracia: a limitação da espontaneidade, que impede que os 

trabalhadores compreendam a organização como um todo; a despersonalização do 

relacionamento, que não permite que os trabalhadores mantenham relações interpessoais ou 

intergrupais que não tenham um caráter racional; a substituição dos objetivos pelas normas, 

que faz com que aos poucos elas ganhem um grau de importância maior que os próprios 

objetivos organizacionais; e o conflito entre clientes e funcionários, uma vez que as 

especificidades de cada caso passam a ser ignoradas – os clientes são atendidos de acordo 

com normas pré-estabelecidas. Quando se pensa no trabalhador-funcionário público-cidadão, 

no cidadão-cliente e nas normas- leis, percebe-se que a maioria dessas disfunções é visível no 

serviço público no Brasil. 

 

2.1.1. O trabalho na Escola das Relações Humanas e na abordagem comportamental 

 

A crise de 1929 foi um dos maiores choques que a economia mundial já experimentou. Nos 

Estados Unidos os capitalistas seguiam, até então, uma política liberal que permitia que 

pagassem baixos salários, mantivessem preços elevados e aumentassem a produção. O 

governo não intervinha. Quando a demanda não dava conta da produção, estocava-se e quanto 
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maiores eram os estoques, mais se paralisava a produção, aumentava o desemprego e menor 

era o nível de consumo. Quando a crise chegou a ponto de quebrar a Bolsa – porque as ações 

eram negociadas a preços baixos uma vez que havia mais vendedores do que compradores –, 

o governo lançou uma política intervencionista, regulando a produção e fixando preços e 

salários. Foi quando, do ponto de vista do trabalho, surgiram o salário mínimo, a previdência 

social, a fixação da carga horária máxima de trabalho por dia e a legalização dos sindicatos. 

 

A crise fez emergir a necessidade de maior eficiência nas empresas. Nessa época, os 

capitalistas perceberam que para avaliar a produtividade no trabalho, deveriam considerar não 

somente o fator material, mas também o fator humano. Surgiu a Escola das Relações 

Humanas, que deu ênfase principalmente ao estudo dos grupos informais, satisfação do 

funcionário, tomada de decisão em grupo e estilos de liderança, e que mais tarde foi 

substituída pela Escola Comportamental, mais voltada para o estudo da motivação humana 

para o trabalho. Os estudiosos mais citados pela literatura como tendo contribuído para a 

formação do conhecimento nesse período são: Kurt Lewin, autor de estudos sobre o 

comportamento dos grupos que mais tarde embasaram a explicação de aspectos 

comportamentais do processo de mudança nas organizações; Elton Mayo, que estudou a 

motivação como forma de atingir as metas da organização e fez pesquisas que concluíram que 

fatores emocionais geram maior queda na produtividade do que fatores físicos; Oliver 

Sheldon, que enfatizou a responsabilidade social da empresa, ao pregar que as organizações 

tinham a obrigação de cuidar do bem-estar da comunidade, além de oferecer- lhe produtos e 

serviços; e Mary Parker Follet, que introduziu o conceito de que a psicologia deve ser 

utilizada para se obter a reconciliação das pessoas com a organização e integrá- las, tendo o 

líder o dever de direcionar seus esforços mais para promover a coesão do grupo do que para 

exercer seu poder de líder. 
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A literatura atribui aos pensamentos da Escola das Relações Humanas o pano de fundo de 

toda a discussão sobre QVT ao longo dos últimos anos. Essa Escola sofreu críticas de seus 

contemporâneos. A primeira a criticá- la foi a burguesia, tachando-a de ‘demagógica’ por 

“envolver os sindicatos e suas reivindicações no estudo dos problemas do homem no 

trabalho” (KWASNICKA, 1989, p.80) e por desconsiderar os fatores econômicos, sociais e 

políticos que dividiam a sociedade capitalista em classes. Os empresários, por sua vez, não a 

desprezavam totalmente, mas comungavam da opinião de que maior dedicação aos 

funcionários geraria mais custo que precisaria ser repassado ao consumidor, gerando um 

desgaste de mercado para as empresas. Os psicólogos e sociólogos não atribuíram a ela um 

caráter inovador, pois suas áreas de estudo já haviam analisado as mesmas bases. Para eles, o 

que havia de novo era uma visão dessas bases sob o prisma da Administração. Surgiu, então, a 

abordagem comportamental segundo a qual, para se explicar o comportamento 

organizacional, seria necessário analisar o comportamento individual das pessoas, que por sua 

vez só seria passível de explicação por meio do estudo da motivação humana. Aqui, mais uma 

vez, encontra-se um conceito que mais tarde levou ao desenvolvimento de estudos no campo 

da QVT e que ajuda a compreender o caráter individualista e instrumental do tema em sua 

origem. 

 

2.1.2. As influências da visão sistêmica, da tecnologia e do conhecimento no mundo do 

trabalho da Era Pós-Industrial 

 

Na Era Pós-Industrial, a visão da empresa como um sistema aberto, permeável ao meio 

ambiente, que interage tanto interna quanto externamente, e o tremendo impacto tecnológico 

que começou alguns anos após o término da Segunda Guerra Mundial passam a influir 
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severamente no mundo do trabalho ao gerarem mutações nas organizações e nos modelos de 

gestão. Bernardes (1993) afirma que o trabalho direcionado à sobrevivência, típico da Era 

Pré-Industrial, e o trabalho árduo, voltado ao acúmulo de riquezas, que representava as 

crenças predominantemente dos países de religião calvinista – razão pela qual Weber utilizou 

o termo ‘ética protestante’ –, são influenciados na contemporaneamente pela ‘ética social’. 

Essa nova ordem leva as pessoas a dirigirem seu comportamento rumo à liberdade, à 

autonomia, à discordância e oferece mais possibilidades de opções de vida. Entretanto, produz 

maior grau de incerteza, provocando insegurança e conflitos, o que, do ponto de vista do 

trabalho, gera vínculos transitórios com as organizações, que são substituídos por laços de 

amizade e identificação com movimentos coletivos e associações. 

 

Hatch (1997) sintetiza as diferenças na natureza do trabalho nas organizações industriais e 

pós-industriais ao afirmar que nas organizações industriais ele é rotineiro e as tarefas 

requerem especialização funcional, enquanto nas pós-industriais é frenético, complexo, 

baseado em habilidade de conhecimento, realizado em times multifuncionais, com grande 

ênfase no aprendizado, permite a busca de mão-de-obra em qualquer lugar do planeta, mais 

voltado à subcontratação, favorece o aumento da categoria de trabalhadores autônomos e do 

teletrabalho. Nada disso, porém, parece fazer parte da realidade das organizações públicas. 

 

Assim como a sociedade industrial era organizada em torno do trabalho que objetivava a 

produção de bens de consumo, a pós-industrial se baseia na criação do conhecimento e no uso 

da informação. Ela tem encontrado sustentabilidade principalmente no uso das 

telecomunicações e dos meios eletrônicos. A ênfase na informação, segundo Hatch, tem 

levado muitos autores a denominarem os tempos atuais de ‘Era da Informação’, ou ‘Era do 

Conhecimento’. Em A Condição Pós-Moderna, Harvey (1992, p.151) afirma que 
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[...] o acesso ao conhecimento científico e técnico sempre teve importância na luta 
competitiva; [...] num mundo de rápidas mudanças de gostos e necessidade e de 
sistema de produção flexíveis (em oposição ao mundo relativamente estável do 
fordismo padronizado), o conhecimento da última técnica, do mais novo produto, 
da mais recente descoberta científica, implica a possibilidade de alcançar uma 
importante vantagem competitiva. O próprio saber se torna uma mercadoria-chave, 
a ser produzida e vendida a quem pagar mais, sob condições que são elas mesmas 
cada vez mais organizadas em bases competitivas. 

 

Para as organizações, a nova era trouxe a necessidade de se estabelecer uma nova arquitetura 

organizacional, mais ágil e menos hierarquizada. O trabalho, então, ao se moldar a esse 

quadro, exige dos trabalhadores alta qualificação – principalmente em relação ao uso da 

tecnologia –, denso espírito de trabalho em equipe, capacidade de autogerenciar suas 

atividades e sua carreira e habilidade de trabalhar a distância e em tempo integral, dentre 

outros atributos. Contudo, as forças que impulsionam a nova arquitetura organizacional atuam 

diretamente na crise no mundo do trabalho, que se caracteriza pela destruição do padrão de 

emprego assalariado, com carteira assinada, que tem sido substituído por subcontratações, 

contratos de trabalho temporário, trabalho informal, trabalho autônomo e outras formas menos 

onerosas para as empresas, num cenário em que há um processo global de reestruturação da 

economia capitalista que tem levado à precarização do trabalho e ao desemprego estrutural. 

Rifkin (2001) atribui principalmente ao avanço das novas tecnologias de racionalização do 

tempo e do trabalho – que tem substituído o esforço humano nas organizações – a razão do 

fim dos empregos.  

 

No serviço público, Neves (2005) aponta que as transformações por que passa o mundo do 

trabalho podem ser percebidas na alteração do perfil do profissional que hoje ingressa na 

organização. Segundo o autor, trata-se de pessoas de origem urbana que apresentam um grau 

de escolarização elevado. Isso não é de se estranhar face ao desemprego em que se vive. 

Também não causa estranheza que as pessoas se interessem em inserir-se na carreira pública, 
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em busca da estabilidade que ela oferece e que não mais pode ser encontrada no setor privado, 

como anos atrás. 

 

O autor indica ainda que as mudanças nos processos de trabalho e a implantação de novas 

tecnologias e técnicas de gestão oriundas do setor privado, tais como Qualidade Total, QVT e 

Reengenharia, são também influências exercidas no setor público pela crise no mundo do 

trabalho. Essa crise é especialmente preocupante para a cultura ocidental, posto que o trabalho 

representa um valor tão significativo que todas as outras dimensões da vida humana parecem 

estar a ele submetidas. Tudo converge para o trabalho e é por meio dele que as pessoas 

esperam suprir suas necessidades sociais e se realizar. O trabalho pode ser fonte de prazer ou 

de sofrimento à medida que vão sendo atribuídos a ele os sent idos e significados humanos. 

 
 
2.2. A centralidade do trabalho na vida humana 

 

Segundo Sampaio (2004), há algum tempo os autores das muitas disciplinas que têm o 

trabalho humano como objeto de estudo insistem no duplo sentido da atividade laboral: como 

meio e como finalidade em si. Como meio, ele provê ao ser humano os recursos de que 

necessita para viver, permitindo-lhe a sensação de segurança ou ansiedade em relação ao 

futuro próximo. Além disso, gera recursos materiais e culturais que poderão ser consumidos 

pela sociedade e possibilita certa ação das pessoas sobre a natureza. Como fim, o trabalho 

socializa o ser humano, coloca-o defronte do outro e de si mesmo, permite que construa sua 

identidade laboral, influencia em sua auto- imagem, deixando marcas que serão reconhecidas e 

interpretadas pela sociedade. 
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Arendt (1995) faz diferenciação entre labor, trabalho e ação. Para ela, são consideradas 

‘labor’ todas as atividades rotineiras e cíclicas que as pessoas realizam para a manutenção da 

vida, para a sobrevivência pessoal. Elas se autoconsomem, ou seja, têm um fim em si 

mesmas: cuidar da casa, buscar alimentos para consumo imediato, lavar o carro, organizar os 

armários, etc. Já ‘trabalho’ implica na produção de valor, algo de maior durabilidade, como 

modificar um pedaço de madeira para continuar utilizando-o como um instrumento, ou pintar 

uma tela ou criar outra obra de arte que registre o cotidiano humano em um tempo histórico, 

como o fez Van Gogh, belamente, em O Par de Tamancos. A autora explica que, 

etimologicamente, ‘labor’ tem conotação de dor e atribulação, e ‘trabalho’ está ligado à arte, 

ao produto das mãos; por isso, todo trabalho é imortal, no sentido de que sobrevive ao tempo, 

diferentemente do seu autor. E, por fim, ‘ação’ significa tomar iniciativa, movimentar o 

mundo; é o que para Arendt insere as pessoas no mundo humano, ao não se concretizar 

necessariamente em um produto material, mas englobar a palavra e a ação política e cidadã, 

construindo, assim, o espaço humano de instauração da liberdade. Mais adiante nesta pesquisa 

as idéias de Arendt contidas nos conceitos de labor, trabalho, ação e liberdade poderão ser 

melhor compreendidas quando as características das esferas pública e privada forem 

abordadas. 

 

Antunes (1999) afirma que o trabalho tem um sentido de práxis social interativa, na medida 

em que, paralelamente à relação homem-natureza, desenvolvem-se inter-relações com outros 

seres sociais. Nesse sentido, o trabalho torna-se fundamental para o processo de humanização 

do ser humano em seu sentido amplo. O aparecimento das diferentes e complexas formas de 

relacionamento humano fundamenta-se na esfera do trabalho. Tem-se, portanto, por meio do 

trabalho, um processo que simultaneamente altera a natureza e autotransforma o próprio ser 

que trabalha. Quer seja individual ou coletivamente, o ser social busca levar uma vida cheia 
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de sentido para alcançar a auto-realização, e essa busca encontra no trabalho a primeira forma 

de realização. 

 

Todavia, não é verdade que o trabalho é a única fonte capaz de dar sentido à vida. A arte, a 

poesia, a música, o momento da criação, o tempo livre também têm um significado bastante 

importante nesse contexto. Segundo Lukács apud Antunes (2003, p.143-146), se o trabalho se 

torna dotado de sentido ao encontrar autonomia, autodeterminação e liberdade, 

 

será também por meio da arte, da poesia, da música, do uso autônomo do tempo 
livre e da liberdade que o ser social poderá se humanizar e se emancipar em seu 
sentido mais profundo. [...] o homem conquista a liberdade através do trabalho, 
pelo domínio da ação individual própria do gênero humano sobre a esfera natural. É 
nesse sentido que o trabalho pode ser considerado como modelo de toda a 
liberdade. E as demais esferas presentes na práxis social, de sentido interativo, 
mostram-se como prolongamento complexificado (e não puramente derivativo) da 
atividade laborativa. 
 

Embora concorde com a visão de Lukács sobre a centralidade do trabalho, Antunes aponta 

que ela não é consensual. Existem outras teses que, contrariamente ao pensamento dele, 

declaram a perda da centralidade do trabalho, como por exemplo a crítica sociofilosófica de 

Habermas, para quem a centralidade do trabalho, na sociedade contemporânea, foi substituída 

pela centralidade da esfera comunicacional ou da intersubjetividade. No construto 

habermasiano, o papel do trabalho na sociabilização do ser social é relativizado e 

minimizado, na medida em que, contemporaneamente, este é substituído pela esfera da 

intersubjetividade, que é o momento principal do agir em sociedade. Para Habermas apud 

Antunes (2003), a intersubjetividade ocorre no ‘mundo da vida’, que é o mundo 

transcendental no qual as pessoas comunicam mutuamente seus intentos, discutem suas 

diferenças e chegam a um acordo. O conceito de mundo da vida é complementar ao de ação 

comunicativa, o qual se fundamenta por meio de um processo cooperativo de interpretação, 

em que as pessoas que participam o fazem relacionando-se simultaneamente a algo nos 
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mundos objetivo, social e subjetivo. O fundamento da intersubjetividade está no processo 

cooperativo de interpretação em que a pessoa que ouve reconhece e valida aquele que emite a 

mensagem. As interações que acontecem na prática cotidiana das ações comunicativas 

constituem o meio a partir do qual os valores emergem e a cultura, a sociedade e as pessoas 

são reproduzidas. E por ser a ação comunicativa precedente à questão do trabalho, o que 

promove a interação subjetiva que produz o entendimento entre os seres sociais, é que 

Habermas atribui à intersubjetividade a centralidade da ação humana. 

 

Na mesma linha de pensamento de quem coloca o trabalho na centralidade da vida humana, 

Enriquez (1999) acredita que ele é um elemento constitutivo e fundamental da personalidade 

humana e sua perda fere a identidade das pessoas de tal maneira que provoca a desagregação 

de suas personalidades. Um estudo feito por Furtado (1999) no ABC Paulista com 

metalúrgicos desempregados ilustra bem a questão. O autor cita que um de seus entrevistados 

que havia mencionado estar desempregado fazia dois anos, ao responder uma pergunta 

posterior, declarou ter carteira assinada. Ao ser indagado sobre o fato, o entrevistado 

justificou que no emprego atual não atuava como metalúrgico, sua especialidade, e que como 

metalúrgico ele estava desempregado. Percebe-se que esse trabalhador prefere manter 

congelado o papel que já não desempenha, pois o valor que atribui à sua condição de 

metalúrgico é o que mantém sua identidade. 

 

Segundo o autor, o problema da identidade é agravado pela idéia, muito comum nas atuais 

relações de trabalho, que atribui ao próprio trabalhador a culpa por seu desemprego, levando-

o a se representar como uma pessoa incompetente, desatualizada e descartável, que não soube 

‘segurar’ o emprego. Trata-se, segundo Bourdieu (1998), de um tipo de ‘doutrinação 

simbólica’, uma visão produzida, difundida e inculcada pela classe dominante, que produz 
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uma crença imposta pouco a pouco como legítima. O autor afirma ainda que por trás dessa 

visão existe a ‘ideologia da competência’, segundo a qual “são os mais competentes que 

governam, e que têm trabalho, o que implica que aqueles que não têm trabalho não são 

competentes” (BOURDIEU, 1998, p.58). Então, pressionado pelo sentimento de fracasso e 

pela culpa, o trabalhador adoece, o casamento é desfeito, a família se desestabiliza, a 

violência doméstica aumenta e podem ocorrer até mesmo casos de morte. Aqui é possível 

pensar na estabilidade do funcionário público como um elemento que, até certo ponto, pode 

minimizar esse tipo de manipulação de sua identidade como trabalhador.  

 

Estudos que trazem afirmações como essas levam a pensar que é difícil discordar de Lukács e 

Antunes a respeito da centralidade do trabalho na vida humana. 

 

2.3. Os sentidos do trabalho para o ser social 

 

A origem da palavra ‘trabalho’ está nos termos latinos tripalium e trabicula, que são 

associados à ‘tortura’. Para muitas pessoas, trabalho é sinônimo de sofrimento; outras já falam 

sobre ele expressando realização. Há ainda as que se queixam das condições de trabalho, as 

que sonham com um mundo no qual não seja necessário trabalhar, as que se concentram no 

trabalho para fugir de problemas pessoais, as que quando se aposentam tratam de reinventar 

um trabalho para si mesmas porque não conseguem viver sem ele e uma série de outras 

situações por meio das quais pode-se concluir que o trabalho humano é objeto de múltipla e 

ambígua atribuição de sentidos. 

 

Para Jaccard (1960, p.340), o trabalho tem três aspectos fundamentais: meio de subsistência, 

satisfação de necessidades vitais e ligação social, e “não é a atividade laboriosa, mas a 
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privação do trabalho que é intolerável para o homem”.Talvez essa formulação seja uma das 

teorias que expliquem o resultado das pesquisas de Morin (2001) com administradores de 

empresas de Quebec e da França, entre 1997 e 1998. À pergunta ‘Se você tivesse bastante 

dinheiro para viver o resto da sua vida confortavelmente sem trabalhar, o que você faria em 

relação ao seu trabalho?’, mais de 80% dos entrevistados responderam que continuariam 

trabalhando. E as principais razões apresentadas foram: para cultivar o relacionamento com 

outras pessoas, para se sentir vinculado, para ter uma ocupação, para não se entediar e para ter 

um objetivo na vida. 

 

Como uma ciência caracterizada por forte interdisciplinaridade, a Administração se apóia em 

outras ciências para entender a respeito dos sentidos do trabalho humano. A Psicologia Social 

é uma delas. Borges e Yamamoto (2004) afirmam que essa ciência tem desenvolvido vários 

estudos acerca do papel que o trabalho tem na vida das pessoas, examinando o tema em 

muitas dimensões: o que elas pensam sobre seu trabalho, o que esperam dele, que resultados 

almejam, se sentem orgulho pelo que fazem, que valores são associados a ele, quais são as 

suas queixas, que tipo de influência o trabalho tem exercido na vida familiar, se a família 

apóia o indivíduo nas questões do trabalho, se as pessoas encontram no trabalho aquilo que 

buscam para suas vidas. Segundo esses autores, os estudos norteados em questões como estas 

têm revelado que a categoria trabalho continua sendo fator de estruturação da vida humana e 

que dificilmente isso mudará em curto prazo. 

 

2.3.1. O trabalho como expressão de cidadania: o surgimento do cidadão do mundo 

 

Gorz (2003, p.21), apoiando-se no pensamento de Arendt, refere-se ao trabalho como 

manifestação de cidadania, pois é uma atividade que se realiza na esfera pública, “solicitada, 
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definida e reconhecida útil por outros além de nós e, a este título, remunerada”. Nesse sentido, 

o trabalho como cidadania a que se refere o autor não é algo por meio do qual o ser humano 

supre sua necessidade de subsistência, mas aquele que acontece na esfera pública, na polis, 

único lugar onde alguém poderia ser livre e a liberdade era a definição mesma da cidadania. 

Para Gorz, o trabalho remunerado, assalariado, é que faz o ser humano pertencer à esfera 

pública, confere a ele o sentido de existência e identidade sociais, por meio de uma profissão, 

que lhe permite participar de uma rede de relações e de intercâmbios. Dessa forma, uma 

pessoa é comparada a outras e adquire sobre outras certos direitos e deveres. 

 

Para Lara (2003, p.11-12), cidadão e trabalhador são faces de uma mesma moeda – e por que 

não dizer cidadão e funcionário público. Segundo ele, o trabalho está na origem de todas as 

culturas humanas, já que “é por ele que os humanos se constroem como ‘humanos’ e 

constroem o seu mundo como ‘lugar humano’. Portanto, é o trabalho que viabiliza o exercício 

e o usufruto da cidadania”. O autor continua sua justificativa afirmando que cidadão e 

trabalhador fazem parte de um único conceito e respondem por uma só realidade: aquela de 

sujeitos sociais que com sua ação e convivência recriam continuadamente a cidade humana. 

Sem trabalho não há cultura, nem cidade, nem direito. “Sem trabalho não haveria sequer 

humanidade”. 

 

Esses conceitos a respeito do trabalho na dimensão da cidadania remetem a três fenômenos 

preocupantes: a globalização do mundo do trabalho, o desemprego estrutural e a precarização 

do trabalho. Vários autores acreditam que eles surgiram em decorrência da globalização do 

capitalismo. Quanto ao primeiro, Ianni (2002, p.123) afirma que “o que caracteriza o mundo 

do trabalho no fim do século XX, quando se anuncia o século XXI, é que ele se tornou 

realmente global”. O autor analisa que a globalização do mundo do trabalho é conseqüência 
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da globalização do próprio capitalismo que impõe a transnacionalização da produção, numa 

nova dinâmica de mercado amplamente favorecida pelas tecnologias eletrônicas. Nesse 

mercado as indústrias se tornaram itinerantes. Elas se instalam num local, arrebanham 

operários, sugam o que de melhor esse local tem a oferecer, principalmente mão-de-obra 

barata e incentivos fiscais, e tão rapidamente quanto chegaram, se mudam para outro local, 

sem aviso prévio e sem oferecer qualquer forma de compensação para os que ficam. Elas se 

movem para qualquer lugar do planeta, interessadas exclusivamente no custo-benefício mais 

favorável que possam obter. Assim, de região em região, de país em país, vão criando e 

destruindo a esperança de uma vida melhor para as pessoas.  

 

Nessa dinâmica, a globalização do capitalismo implica na formação da sociedade global, que 

passa a funcionar segundo novos padrões sociais e mentais. Isso inclui indivíduos, grupos, 

classes, coletividades, nações, nacionalidades, movimentos sociais, partidos políticos, 

correntes de opiniões públicas e estilos de pensamento. Os trabalhadores já não são mais 

locais, nacionais e regionais, mas ganham dimensão e significado mundiais, no sentido de que 

são avaliados e concorrem entre si mundia lmente. O trabalhador tornou-se cidadão do mundo 

sem se aperceber disso e, pior, sem desejar e estar preparado para tal. Num horizonte tão 

amplo, tão sem limites, torna-se cada vez mais difícil exercer verdadeiramente a cidadania, 

posto que, embora em muitos casos as condições nacionais prevaleçam na determinação das 

condições de vida e de trabalho de um povo, as relações, as implicações e, acima de tudo, os 

interesses privados da sociedade global têm estado presentes subjugando os interesses 

públicos coletivos. A lógica do capital globalizado tem efetivamente contribuído para que as 

pessoas tenham cada vez mais e maiores dificuldades em encontrar e desfrutar da dimensão 

cidadã do trabalho. 
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2.3.2. O trabalho como fonte de prazer e realização e sua antítese: sofrimento e alienação 

 

Frases como ‘primeiro o trabalho, depois o prazer’, que fatalmente nos remetem à ética 

protestante, embora expressem a alta relevância do trabalho, denotam que só existe prazer 

fora dele. Contrariando essa idéia, dentro da literatura clássica encontra-se Lima (1947, 

p.147), que afirma que o trabalho  

 

não pertence apenas ao plano do ser ou ao plano do dever. Pertence, por natureza, 
ao plano do prazer. [...] para que o trabalho seja realmente o que tem que ser deve 
não só existir, como ser bem feito e produzir uma euforia e não um aborrecimento. 

 

As pessoas são capazes de ter prazer e se sentir realizadas ao executarem tarefas. Isso se 

explica pelo fato de que por meio das tarefas que executam exercem talentos e competências, 

resolvem problemas, têm novas experiências, aprendem novas competências, realizam-se, 

atualizam seu potencial e aumentam sua autonomia. No caso do funcionário público, as 

atribuições também conferem a ele a possibilidade de intervir no bem-estar social. Um 

trabalho tem sentido quando, por intermédio dele, o trabalhador desenvolve sua autonomia e 

seu senso de responsabilidade. Na prática, isso pode ser alcançado quando os trabalhadores 

administram as próprias atividades e mediante mecanismos de feedback, que lhes permitem 

fazer os ajustes necessários para melhorar o desempenho no trabalho. O reconhecimento 

recebido por parte de superiores, colegas de trabalho, clientes e/ou usuários de serviços, o fato 

de ser citado como referência a respeito de uma tarefa ou situação, as oportunidades de 

viagens, a possibilidade de se relacionar em grande escala e a chance de estar conectado com 

o mundo são argumentos que justificam a afirmação de que é possível que o ser humano 

obtenha prazer com e no trabalho, principalmente quando aquele que o realiza é capaz de se 

reconhecer nele. 
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Em que pese o prazer que o trabalho pode proporcionar, a história humana registra momentos 

em que ele assume a forma de sofrimento. Somado a isso, foram criadas outras teorias que o 

interpretam como alienação para o trabalhador. O mundo antigo nunca tratou com nobreza o 

trabalho – um dentre os grandes contrastes entre a sociedade atual e a Grécia Antiga. Segundo 

Arendt (1995), os gregos, em seu ideal de sabedoria e contemplação da beleza do universo, 

consideravam servis todas as atividades destinadas a suprir as necessidades físicas humanas. 

Por isso, achavam necessário ter escravos para realizarem essas tarefas. A instituição da 

escravidão na Antigüidade não significou uma forma de se obter mão-de-obra barata nem 

instrumentos de exploração para fins de lucro, mas uma tentativa de se excluir da vida 

humana o labor, a fim de que a elite grega pudesse se dedicar a atividades mais nobres, como 

a política, a arte, os prazeres do corpo, a investigação e a contemplação das coisas eternas do 

espírito. Além disso, existem autores que defendem que o descaso dos gregos pelo trabalho 

não ocorreu em função de ele ser manual ou considerado degradante, mas pela sua 

simplificação, por não requerer qualificação, por envolver atividades monótonas e jornadas de 

longa duração. 

 

Fazendo-se um salto no tempo rumo a outro momento histórico importante para o estudo da 

QVT, a Revolução Industrial trouxe tecnologia, mas provocou uma nova organização do 

trabalho, fragmentando o processo produtivo e distanciando o ser humano do produto final de 

sua atividade laborativa, tendo como conseqüência a maior desumanização do trabalho. Marx 

foi um dos principais pensadores e críticos do trabalho transformado em mercadoria sob o 

regime capitalista. Borges e Yamamoto (2004, p.33-34) sintetizam o pensamento de Marx, 

para quem o trabalho, que deveria ser humanizador, sob o capitalismo é o seu contrário, pois 

na forma de mercadoria é: 
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(1) alienante, porque o trabalhador desconhece o próprio processo produtivo e o 
valor que agrega ao produto, além de não se identificar com os produtos de seu 
trabalho; (2) explorador, devido aos objetivos da produção da mais -valia vinculada 
ao processo de acumulação de capital; (3) humilhante, porque afeta negativamente 
a auto-estima; (4) monótono em sua organização de conteúdo da tarefa; (5) 
discriminante, porque classifica os homens à medida que classifica os trabalhos; (6) 
embrutecedor, porque, longe de desenvolver as potencialidades, inibe ou nega sua 
existência por meio do conteúdo pobre, repetitivo e mecânico das tarefas; e (7) 
submisso, pela aceitação passiva das características do trabalho e do emprego. 

 

Num outro salto no tempo, chega-se à sociedade da Era do Conhecimento, que convive com 

salários achatados, ritmo acelerado no ambiente de trabalho, aumento do trabalho 

contingencial, maior desemprego tecnológico, aumento do trabalho informal, dupla jornada de 

trabalho para as mulheres, maior diferença de renda entre ricos e pobres, empobrecimento da 

classe média e muita interferência privada na atuação do Estado como sustentador do bem-

estar social. Tudo isso tem contribuído enormemente para fazer adoecer o trabalhador privado 

e público e a própria sociedade. É possível encontrar na literatura relatos de casos de 

trabalhadores desempregados que desenvolveram sintomas de patologias similares aos de 

pacientes terminais; outros começaram a direcionar sua raiva contra si próprios, culpando-se 

por estarem desempregados. Há apontamentos também acerca da perda da esperança de um 

futuro melhor pela falta de oportunidade de trabalho, que tem feito com que milhares de 

jovens se voltem para uma vida de crimes e de violência. Movimentos racistas têm sido 

retomados em vários países por pessoas que protestam violentamente contra a presença de 

imigrantes para concorrerem com as poucas vagas de emprego disponíveis. Sobre tudo isso, 

Bourdieu (1998, p.56) afirma que 

 

[...] a violência estrutural exercida pelos mercados financeiros, sob a forma de 
desemprego, de precarização, etc., tem sua contrapartida em maior ou menor prazo  
sob a forma de suicídios, de delinqüência, de crimes, de drogas, de alcoolismo, de 
pequenas ou grandes violências cotidianas. 

 

Para aqueles que estão empregados, a economia high-tech está prejudicando o bem-estar 

mental e físico de milhões de trabalhadores em todo o mundo, tornando o estresse um dos 
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grandes problemas da humanidade, posto que gera problemas de saúde – depressão, úlceras, 

hipertensão, infartos, derrames, uso abusivo de drogas e álcool – e sociais – aumento de todos 

os tipos de acidentes e de violência. O sofrimento físico é um mal que, via de regra, pode ser 

facilmente detectado, visto ter a característica de ser visível e de gerar menos ansiedade, uma 

vez que o trabalhador pode ser medicado, muitas vezes, na enfermaria do próprio local de 

trabalho, e aguardar que o corpo se restabeleça. O sofrimento psíquico, entretanto, não é 

visível, não é palpável e muitas vezes também não é compartilhado, pois é mal visto: ‘coisa 

de gente fraca’. Neste caso, o trabalhador sofre sozinho em meio à coletividade. 

 

2.3.3. O trabalho como expressão de relações humanas e como algo que estrutura o tempo 

 

O fato de o trabalho colocar as pessoas em relação umas com as outras contribui para o 

desenvolvimento de sua identidade. Essa característica deve ser encarada como de suma 

importância para a organização do trabalho. Encontrar nas relações de trabalho pessoas de 

qualidade com quem seja prazeroso trabalhar, se aprenda algo, se construa uma relação não-

superficial, se estabeleça um vínculo cooperativo pode ser gratificante. Além disso, o mundo 

do trabalho hoje obriga que cada trabalhador estabeleça a própria rede de relacionamentos. As 

oportunidades de trabalho, as reuniões de grupos, os congressos e outros encontros 

profissionais são ocasiões favoráveis para se desenvolver essa rede de contatos, que podem 

ser úteis para quem deseja ou necessita de uma nova colocação. 

 

 As pessoas encontram no trabalho, seja ele de qualquer tipo, uma forma de organizar o tempo 

e se manter ocupadas. O tempo orienta e dirige o organismo humano, capaz de se adaptar a 

exigências culturais variadas. O trabalho, como uma atividade programada, com começo, 

meio e fim, com horários e uma rotina diária, estrutura o tempo: os dias, as semanas, os 
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meses, os anos e a própria vida. Dessa forma, permite organizar a vida diária e, 

conseqüentemente, a própria história pessoal. Ainda citando as pesquisas realizadas por Morin 

(2001), os administradores entrevistados afirmam que seu trabalho lhes ajuda a se situar, 

ocupa o tempo da vida e lhes dá sentido, principalmente quando eles têm a chance de escolher 

seu caminho e fazer qualquer coisa que esteja de acordo com suas personalidades e valores. 

Para eles, o trabalho significa estar ocupado fazendo alguma coisa; ser pago para não fazer 

nada não tem sentido, o que faz pensar que, mesmo empregado, pode-se sofrer por falta de 

trabalho. Nesse sentido, o funcionário público que vive um tipo de isolamento funcional por 

conta, por exemplo, de diferenças políticas com os governantes – situação que pode ser 

comum nas esferas de governo – pode ser também um sofredor. 

 

Todavia, o que se vê nos dias de hoje é que o trabalho vai muito além de só organizar o tempo 

das pessoas; domina-o quase por completo. Situações como levar trabalho para casa, trabalhar 

em home office e o próprio trabalho realizado no âmbito doméstico, tanto por quem vive dele 

como por quem tem dupla jornada – como o caso das mulheres que trabalham fora – 

tornaram-se muito comuns na vida dos trabalhadores. Nesses casos, o trabalho rouba o tempo 

da família, do lazer, do descanso, do aprimoramento intelectual, da convivência com outros 

grupos, dos amigos e da dedicação a si próprio. Batista e Codo (2003, p.415) se referem às 

pessoas que se deixam dominar pela cadeia interminável das atividades de trabalho como 

“prisioneiros de várias ‘gaiolas de ferro’, tão reais como aquela da burocracia [...]”. 

 

2.3.4. O trabalho como uma atividade moralmente aceitável 

 

Tem-se que o trabalho, como atividade que se desenvolve em meio à sociedade, deve 

respeitar seus preceitos morais tanto no que diz respeito à realização da tarefa quanto aos fins 
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a que ela se destina e às relações que estabelece; ou seja, deve ser realizado de maneira ética e 

socialmente responsável. Tanto é assim que, nas pesquisas de Morin (2001) já citadas, a 

autora afirma que os administradores pesquisados expressaram certo mal-estar em trabalhar 

em um meio que exaltasse valores que eles não compartilhassem, que tolerasse práticas 

desrespeitosas, injustas, contraprodutivas ou até mesmo desonestas ou imorais. Vários deles 

se mostraram preocupados com as contribuições do trabalho para a sociedade. Segundo eles, o 

trabalho torna-se algo absurdo, sem sentido, quando não serve para nada, quando não se 

relaciona a nenhum interesse humano e é realizado em um ambiente no qual as relações são 

superficiais. Por essas razões, ao considerar a organização do trabalho, as empresas devem 

procurar fazer isso levando em conta as implicações dele para si mesmas, para aqueles que o 

realizam e para a sociedade em geral. Concluindo suas colocações a respeito de um trabalho 

moralmente aceitável, os administradores pesquisados afirmaram que o trabalho é para eles 

uma forma de transcender seus interesses particulares, dedicando-se a uma causa importante e 

significativa para os outros. 

 

Sem discordar da abordagem citada ou das pesquisas de Morin, cabe aqui um breve exame do 

que alguns autores entendem acerca de determinados conceitos que permeiam as questões da 

ética e da responsabilidade social nos dias de hoje, pois têm impacto no modo com que as 

pessoas classificam determinado trabalho como sendo ou não moralmente aceitável. 

 

Para a maioria dos trabalhadores, pode ser razão de orgulho atuar em empresas reconhecidas 

pelo senso comum como socialmente responsáveis. Pode ser motivo de alegria o fato de que 

elas pratiquem ‘bondades’ para com a sociedade, baseadas no discurso de que reconhecem 

esse compromisso moral e de cidadania em relação às comunidades com as quais interagem. 

Todavia, Arendt (1995) chama de ‘bondade’ as boas ações que as pessoas praticam mas que 
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não vêm a público. Quando uma boa ação torna-se de conhecimento público, deixa de ser 

‘bondade’ e torna-se ‘caridade organizada’. Logo, segundo o conceito de bondade de Arendt, 

a chamada ‘responsabilidade social empresarial’ não tem uma conotação de bondade das 

empresas para com as pessoas, mas de caridade organizada, uma vez que fazem questão 

absoluta de tornar suas ações nesse sentido as mais públicas possível. Aliás, isso para elas tem 

sido uma poderosa ferramenta estratégica face aos dividendos políticos e financeiros que o 

título de ‘empresa socialmente responsável’ pode trazer. 

 

Em relação à ética, Chauí (1997) aponta que esta não é mais o predomínio da razão sobre as 

paixões, como na Antigüidade, nem a submissão da vontade humana à vontade divina, como 

no cristianismo, mas um valor restrito à esfera privada, comandado pela lógica do mercado, 

em que as paixões são incluídas ou excluídas segundo a utilidade que tenham para os novos 

interesses econômicos, sociais e políticos. Quando são úteis, as paixões são transformadas em 

valores morais, em virtudes, já que  

 

[...] se a finalidade da ética é a virtude e o bem, os meios precisam ser bons e 
virtuosos, sem o que não há ética, uma vez que as ações realizadas em vista de um 
certo fim já fazem parte do próprio fim a ser atingido, são o caminho para ele. 
(CHAUÍ, 1997, p.354) 

 

É assim que a cultura capitalista segue moldando essa ética instrumental, em nada 

comprometida com a vida. É com base nessa noção de ética que a economia dominante, por 

meio da ‘doutrinação simbólica’, do ‘trabalho de imposição’ começado há muito tempo, do 

‘gota-a-gota simbólico’, de que trata Bourdieu (1998), procura engendrar nas pessoas os 

pressupostos equivocados de que o Estado é ineficiente, de que este ou aquele candidato é o 

salvador da pátria (cultura populista), de que a perda do emprego é culpa do próprio 

trabalhador que não soube mantê- lo, de que cada trabalhador é responsável pela própria 

carreira profissional, de que a globalização é boa para o trabalhador e para a sociedade, pois 
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abre caminhos para a conquista de novos espaços, etc. A própria visão do funcionário público 

como ‘vagabundo’, pensando-se na linha de Bourdieu, parece fazer parte dessa estratégia de 

doutrinação, já que interessa à elite dominante minar o que ainda resta das instituições estatais 

e dos agentes públicos dispostos, segundo o autor, a 

 

trabalhar para inventar e construir uma ordem social que não teria como única lei a 
busca do interesse egoísta e a paixão individual do lucro, e que daria lugar a 
coletivos orientados para a busca racional de fins coletivamente orientados e 
aprovados. (BOURDIEU, 1998, p.148) 

 

Na política, Chauí (1997) afirma que a idéia que prevalece é a de que todos os meios são bons 

e lícitos se o fim for bom para a coletividade, ou seja, há uma diferença de natureza entre 

meios e fins, que leva a uma separação, embora se exija certa proporção entre eles. O lema é 

‘rouba, mas faz’. No entanto, a autora aponta que essa separação entre meios e fins, típica da 

política, parece ter invadido o interior da ética por meio de um fenômeno nacional conhecido 

como ‘lei de Gerson’ – levar vantagem em tudo. Esse modo de pensar tem causado efeitos 

perturbadores para as pessoas e gerado uma crise de valores, ao se encontrar com uma 

sociedade, por exemplo, que considera que a competição e a vitória sobre os outros são uma 

prova de superioridade e, portanto, transforma-os em valores morais. Essa mesma sociedade 

afirma que para se alcançar a vitória – fim – todos os meios competitivos são válidos. Dessa 

forma, se está diante de um alargamento do espaço entre meios e fins, antes permitido 

somente na política.  

 

2.4. Apontamentos acerca da esfera pública, da esfera privada, da privatização da esfera 

pública e do trabalho do funcionário público 

 

Como ser social, o trabalhador do setor público está sujeito, senão a todas, à maioria das 

questões e tensões que envolvem o mundo do trabalho até aqui abordadas. Entretanto, para 
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fins de alcance dos objetivos desta pesquisa, antes de caracterizar o que tem sido o trabalho do 

funcionário público nos dias hoje é necessário apresentar a compreensão conceitual de alguns 

autores sobre o que sejam as esferas pública e privada, bem como algumas implicações que o 

fenômeno da privatização da esfera pública tem trazido para a sociedade contemporânea.  

 

2.4.1. A esfera pública 

 

Como definir a esfera pública? Quando escreve sobre ela, Arendt (1995) cita várias de suas 

características originadas na Antigüidade que podem ser expressas por alguns termos que, 

para a autora, se revestem de um sentido original e que foram relidos pela pesquisadora a fim 

de estabelecer um diálogo com o tema desta pesquisa.  

 

O primeiro termo é ‘aparência’. A autora afirma que o termo ‘público’ significa que “tudo o 

que vem a público pode ser visto e ouvido por todos e tem a maior divulgação possível” 

(ARENDT, 1995, p.59). Ela explica que, para a maioria das pessoas, as coisas só são 

realidade quando podem ser vistas e ouvidas pelos outros e por elas mesmas, ou seja, quando 

se tornam aparentes. Até mesmo as paixões do coração, os pensamentos da mente, os deleites 

dos sentidos só se tornam reais quando deixam de existir no plano individual e assumem 

formas com que possam aparecer publicamente. Tal aparição se dá na esfera pública, 

definido, então, como o espaço onde as coisas podem emergir da existência resguardada. 

Todavia, ela ressalta que nem tudo sobrevive à luz da constante presença dos outros na esfera 

pública, de sorte que nessa esfera só são tratados os assuntos considerados relevantes, dignos 

de serem vistos ou ouvidos. O irrelevante é assunto privado. Não que o irrelevante seja de 

menor importância, mas engloba assuntos que por natureza só sobrevivem na esfera privada, 

como por exemplo, o amor, o ser feliz entre pequenas coisas e as coisas que encantam pela 
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beleza ou simplicidade. A esfera pública, embora seja grande, não pode ser caracterizada 

como encantadora, pois não tem a capacidade de abrigar o irrelevante. 

 

O segundo termo é ‘imortalidade’. Arendt afirma que ‘público’ significa o próprio mundo, na 

medida em que é comum a todos nós e diferente do lugar que nos cabe dentro dele. Não se 

trata do mundo como planeta Terra ou natureza, mas aquele construído pelas mãos humanas, 

produto da convivência humana que existe onde quer que os homens vivam juntos. Um 

mundo que sugere a existência de muitas coisas que ao mesmo tempo separam e estabelecem 

uma relação entre as pessoas que, em comum, nele habitam. “A esfera pública, enquanto 

mundo comum, reúne-nos na companhia uns dos outros e, contudo, evita que colidamos uns 

com os outros” (ARENDT, 1995, p.62). Para a autora, o mundo comum – a esfera pública – 

transcende a duração da vida humana mortal. Ele preexistia à chegada dos que estão vivos e 

sobreviverá à sua morte. 

 

É exatamente isso que, na concepção arendtiana, os seres humanos têm em comum não só 

com seus contemporâneos, mas com os que por aqui já passaram e com os que hão de passar. 

Somente a esfera pública confere existência às pessoas e garante a perpetuidade de suas vidas 

terrenas. Ela escreve que na Antigüidade os homens ingressavam na esfera pública por 

desejarem que algo seu ou que compartilhavam com os outros se perpetuasse às suas vidas 

terrenas, e aponta ainda que a escravidão naquela mesma época, além de significar a perda da 

liberdade e do direito de ser visto e ouvido, dizia respeito também ao medo que esses 

indivíduos tinham de morrer sem deixar vestígio algum de um dia terem existido. Com base 

nisso é possível inferir que a condição do não ser visto nem ouvido e o medo da não- 

existência eram comuns tanto aos escravos quanto às mulheres que não eram escravas, já que 

por serem mantidas nas casas dando andamento às rotinas do labor também não tinham acesso 
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à esfera pública. Assim, o terceiro termo é ‘sustentabilidade’. Para Arendt, a esfera pública é 

também o espaço que dá sustentabilidade à vida humana, no sentido da capacidade de 

conservá- la duradoura, poupando-a da destruição do tempo, ou seja, criando e mantendo 

memória. 

 

O quarto termo é ‘liberdade’. Para a autora, somente na polis as pessoas poderiam ser livres. 

Para os gregos, liberdade significava superar as ‘necessidades’ da vida, as quais eram 

pertinentes à esfera privada da família. Em nome da superação das necessidades e da 

conquista da liberdade, eles acreditavam ser correto até o uso da força e da violência. “Uma 

vez que todos os seres humanos são sujeitos à necessidade, têm o direito de empregar a 

violência contra os outros; a violência é o ato pré-político de libertar-se da necessidade da 

vida para conquistar a liberdade no mundo” (ARENDT, 1995, p.40). Os escravos eram 

sujeitados a essa violência. Quem não era escravo, mas era pobre ou gozasse de saúde fraca, 

era considerado sujeito às necessidades físicas, o que também não o tornava livre, pois para 

ser livre o indivíduo não poderia ter vínculo algum com a necessidade. Apesar disso, essas 

pessoas preferiam realizar tarefas que não lhes restringisse a liberdade de fazer o que 

desejassem a cada dia, mesmo que fosse inseguro, árduo e penoso, a ter um trabalho regular, 

garantido ou tranqüilo, pois isso também era considerado servidão, o que piorava sua 

condição social.  

 

Liberdade também implicava em não estar sujeito ao comando de alguém e nem comandar. 

Logo, na família – esfera privada – não era possível haver liberdade, visto estar sujeita ao 

domínio e à submissão do chefe da família – daí a idéia de que os conceitos de domínio e 

submissão, de governo, de poder e de uma ordem regulamentada são, segundo Arendt, pré-

políticos (pré-polis), pertencentes à esfera privada e não à esfera pública. O chefe da família 
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só era considerado livre quando deixava o lar e ingressava na esfera pública. A liberdade era 

entendida como “o estado do homem livre, que o capacitava a se mover, a se afastar de casa, a 

sair para o mundo e a se encontrar com outras pessoas em palavras e ações” (ARENDT, 1995, 

p.194). Pressupunha, além da liberação das necessidades da vida, a companhia de outros 

homens que também gozassem desse mesmo estado de liberdade e um espaço público comum 

onde esses homens livres se inseriam por meio de palavras e feitos, onde todos eram iguais.  

 

Isso remete à última característica da esfera pública na obra de Arendt que aqui se pretende 

abordar: a ‘igualdade’. O poderio do chefe da família sobre seus membros e sobre os escravos 

fazia da esfera privada um ambiente de grande desigualdade, ao contrário da esfera pública, 

em que todos eram iguais. Entretanto, o conceito de igualdade para os gregos, a que Arendt se 

refere, nada tem a ver com a idéia de justiça como esta é entendida no mundo contemporâneo. 

Igualdade significava estar entre os pares e lidar somente com eles; além disso, pressupunha 

que todos os que circulavam fora dessa esfera eram desiguais. 

 

Dentre os termos citados, a liberdade parece ter sido abordada de modo especial pela autora, a 

ponto de o tema ocupar, sozinho, todo um capítulo na obra Entre o passado e o futuro, no 

qual ela afirma, dentre muitas outras coisas, que a razão de ser da política é a liberdade a qual 

é vivida basicamente na ação. É por causa da liberdade que as pessoas convivem de modo 

politicamente organizado, sem ela a vida política não teria significado.  

 

A ‘raison d’être’ da política é a liberdade, e seu domínio de experiência é a ação. 
[...] ação e política, entre todas as capacidades e potencialidades da vida humana, 
são as únicas coisas que não poderíamos sequer conceber sem ao menos admitir a 
existência da liberdade, e é difícil tocar em um problema político particular sem, 
implícita ou explicitamente, tocar em um problema de liberdade humana. 
(ARENDT, 1972, p.191-192) 
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A liberdade, que só existe na ação, necessita de um espaço concreto no qual possa aparecer, a 

fim de demonstrar sua existência. É na esfera pública que a ação, portanto, a liberdade 

acontece; “[...] a liberdade de chamar à existência o que antes não existia” (ARENDT, 1972, 

p. 198). Para Arendt, a ação não está submissa ao intelecto ou à vontade, como o livre-arbítrio 

– liberdade para escolher entre duas coisas dadas, uma boa e outra má –, apesar de necessitar 

deles para alcançar objetivos, mas ao que ela chama de ‘princípios’ que, ao contrário do 

intelecto e da vontade, não provêm do interior do eu, mas do exterior, e, por isso, são muito 

gerais para se ligarem a metas particulares. Além disso, o intelecto precede a ação e a vontade 

a inicia, esgotando-se ambos ao longo da execução da ação. Ao contrário, o vigor e a validade 

do princípio não se perdem na execução; este é inesgotável e universal, e não se liga a pessoas 

ou grupos em especial. A autora enfatiza que a ação é uma virtuosidade, no sentido de que o 

que importa é o momento em que está sendo desempenhada e não o seu produto final. Tal 

como tocar uma flauta, dançar, pilotar, navegar, em que o virtuosismo do desempenho é 

decisivo. Para ela, as pessoas “são livres enquanto agem, nem antes, nem depois; pois ser livre 

e agir são uma mesma coisa” (ARENDT, 1972, p.199). Nesse sentido, Arendt afirma que as 

instituições políticas, independentemente de terem sido bem ou mal planejadas, dependem de 

pessoas em ação tanto para trazerem-nas à existência quanto para conservá- las permanentes. 

O Estado, então, é um produto da ação que necessita de atos posteriores para mantê- lo em 

existência – por analogia, pode-se dizer que os funcionários públicos fazem parte das pessoas 

que em ação produzem e mantêm a existência do Estado. 

 

A autora afirma, ainda, que tanto o cristianismo quanto outras teorias sociais contemporâneas 

têm procurado desvincular o conceito de liberdade de qualquer experiência política. A 

tradição cristã, por exemplo, baseada na desconfiança e hostilidade que os cristãos primitivos 

tinham contra a esfera política, nutria a noção de que ser livre era estar isento dos encargos 
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políticos, para que as pessoas pudessem seguir no seu ideal de salvação. Para a filosofia 

grega, a liberdade não existe na associação com outras pessoas, mas somente no 

relacionamento com o próprio eu, no pensamento, no diálogo entre a pessoa e ela mesma. A 

liberdade, então, passa a ser sinônimo de livre-arbítrio em vez de ação. Nesse ‘desvio 

filosófico’ o ideal da liberdade não é mais uma virtuosidade, no sentido mencionado 

anteriormente, mas foi substituído pelo ideal do livre-arbítrio: a soberania acima de tudo e de 

todos, que pressupõe pessoas que aspiram dominar, a si mesmas ou às outras, individualmente 

ou em grupos organizados, e também pessoas submetidas à opressão da vontade, com a qual 

obrigam a si mesmas ou a outros. É importante observar que a sociedade contemporânea 

ainda vive esse desvio filosófico, cujas implicações aparecem na privatização do espaço 

público, como se verá adiante nesta pesquisa e na desumanização das relações entre as 

pessoas, seja no campo social, familiar ou no mundo do trabalho. Mas, apesar dessa 

tendência, em sua antologia Arendt prefere crer na liberdade como ação, como “a capacidade 

de começar, que anima e inspira todas as atividades humanas e que constitui a fonte de todas 

as coisas grandes e belas” (ARENDT, 1972, p.217-218). 

 

Para Habermas (1984), as palavras ‘público’ e ‘esfera pública’ podem ser utilizadas para 

expressar significados múltiplos e às vezes concorrentes. Pode-se, por exemplo, chamar de 

‘públicos’ eventos, locais ou estabelecimentos que são acessíveis a qualquer pessoa. Já 

‘prédios públicos’ não necessariamente remetem à liberação para a freqüentação pública, mas 

são locais que abrigam instituições do Estado e por isso são ‘públicos’. O Estado é o ‘poder 

público’ e deve a característica de ser público à sua tarefa de agir para o bem público, o bem 

comum de todos os cidadãos. Público é também o sujeito da ‘esfera pública’ e portador da 

função crítica da ‘opinião pública’. ‘Esfera pública’ pode ter dois sentidos: o que é sinônimo 
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de ‘setor público’, que se contrapõe ao setor privado, e outro que aparece como ‘esfera da 

opinião pública’, que se contrapõe ao próprio poder público.  

 

Avritzer (1999) apresenta a definição de esfera pública de Habermas, segundo quem trata-se 

de um espaço no qual grupos, associações e movimentos podem interagir livremente; um 

espaço de interação face-a-face, diferenciado do Estado, em que pessoas interagem umas com 

as outras, conversam acerca das decisões tomadas pelo governo, debatem democraticamente 

questões morais pertinentes às diferentes relações existentes na sociedade e apresentam as 

demandas coletivas em relação ao Estado. É no interior da esfera pública democrática que as 

pessoas discutem e deliberam sobre questões políticas e decidem sobre estratégias para 

sensibilizar as autoridades políticas quanto a essas discussões e deliberações. À medida que 

isso acontece, os atores sociais vão construindo suas identidades em público, estabelecendo 

novas formas de solidariedade e possibilitando a superação de uma condição privada de 

dominação. 

 

Avritzer aponta que o conceito habermasiano de esfera pública, com base na crença de que 

todos os atores sociais são igualmente capazes de dominar a linguagem e de argumentar 

politicamente, sugere também a idéia de que o domínio público é ampliado quando se trazem 

para discussão na esfera pública temas que anteriormente eram discutidos apenas no nível de 

algumas macroinstituições – a Igreja Católica, por exemplo –, como a dominação das 

mulheres no espaço privado da casa e dos trabalhadores no espaço privado das fábricas. 

Segundo esse autor, o papel do espaço público é atuar na ampliação da definição do que é 

político, ou seja, do que pertence a polis. Ao trazer para a discussão aberta as questões 

problematizadas pelos movimentos sociais, o espaço público permite que a sociedade assuma 

seus dilemas internos, transformando-os em política. Assim, o espaço público se torna “local 
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por excelência da ampliação das questões políticas. [...] ao redefinir o que pertence a polis, tal 

espaço retira questões do domínio privado e obriga o sistema político a tratá- las” 

(AVRITZER, 1999, p.37). 

 

Passando do ponto de vista político para o cultural, um conceito de espaço público importante 

de ser examinado é o de Ianni (1999). Segundo ele, em tempos de globalização, o espaço 

público é a cidade global cuja dinâmica é semelhante à de um caleidoscópio em contínuo 

movimento, veloz, que se espalha por várias direções. A cidade global é cheia de signos, 

significados e conotações difíceis para o cidadão decodificar. Pouco ele conhece acerca dos 

processos segundo os quais a cidade se organiza, funciona e se transforma. Como resultado, 

os cidadãos se perdem, assustam-se, defendem-se ou isolam-se. Muitos perdem a capacidade 

de responder aos estímulos físicos e mentais do meio e adotam uma atitude defensiva de 

isolamento e desinteresse, tornam-se insensíveis afetivamente, não conseguem mais 

discriminar os fatos, discernir o essencial do supérfluo, nem a realidade da ficção.  

 

Mas o autor aponta também para a existência de outra categoria de pessoas, aquelas que 

reagem criticamente a tudo que a cidade oferece – aqui, então, retorna-se a uma visão política 

do espaço público. Elas trabalham as situações, questionam, se organizam coletivamente, 

imaginam outra cidade. Desse grupo faz parte também o intelectual crítico, lembrado por 

Bourdieu (1998) como um contrapoder de primeira grandeza. São cidadãos participantes da 

verdadeira democracia, pois “não há verdadeira democracia sem verdadeiro contrapoder 

crítico” (BOURDIEU, 1998, p.17). Nesse momento, a cidade global é o espaço público da 

controvérsia, das greves, das batalhas, das revo ltas e das revoluções.  

 



 
 

54 

Para Ianni (1999), a cidade global é um caleidoscópio de casas, edifícios, palácios, ruas, 

avenidas, praças, monumentos, pessoas, raças, religiões, línguas e imaginários. É o lugar onde 

o cidadão “pode sentir-se solto e atado, local e global, anônimo e nominado, desconhecido e 

celebrado. É o ambiente em que florescem a liberdade e a opressão, a racionalidade e a 

alienação” (IANNI, 1999, p.66). É na cidade que as pessoas podem perceber mais claramente 

a cidadania e podem ter multiplicadas as possibilidades de ser, agir, sentir, pensar e imaginar. 

Por isso, é espaço público de criação coletiva, formada e transformada por elementos 

múltiplos, congruentes e desencontrados. É “[...] um todo em movimento, nos horizontes 

abertos da globalização [...]” (IANNI, 1999, p.70). 

 

2.4.2. A esfera privada e a privatização da esfera pública 

 

Retornando à antologia de Arendt, entende-se que na Antigüidade as esferas pública e privada 

são universos separados e correspondem à existência da política e da família como entidades 

diferentes e separadas. Esfera pública é sinônimo da polis, mundo comum. Esfera privada é 

sinônimo de vida familiar, de pessoas vivendo juntas por força de suas necessidades e 

carências, ou seja, por uma questão de sobrevivência individual e da espécie humana. Além 

disso, a esfera privada remete à ausência de liberdade, à desigualdade imposta pela submissão 

e domínio do chefe da família, à privação da realidade que se obtém pelo fato de ser visto e 

ouvido pelas pessoas, à privação do relacionamento mediante um mundo comum de coisas e à 

falta de sustentabilidade – a privação de realizar coisas que durem mais que a própria vida. 

Como se vê, trata-se de uma série de privações que culminam com o fato de que na esfera 

privada antiga as pessoas não se dão a conhecer, elas não existem. Tudo o que fazem ou 

pensam permanece sem importância ou conseqüência para as demais. 
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Na opinião dos antigos, o caráter privativo da privatividade, implícito na própria 
palavra, era sumamente importante: significava literalmente um estado no qual o 
indivíduo se privava de alguma coisa, até mesmo das mais altas e mais humanas 
capacidades do homem. Quem quer que vivesse unicamente uma vida privada – o 
homem que, como o escravo, não podia participar da esfera pública ou que, como 
o bárbaro, não se desse ao trabalho de estabelecer tal esfera – não era 
inteiramente humano. (ARENDT, 1995, p.48) 

 

Entretanto, Arendt afirma que após o advento do cristianismo e quanto mais se aproxima a 

modernidade tanto a esfera privada quanto a esfera pública assumem novos modos. O mundo 

comum, portanto, a esfera pública, perde a força de manter as pessoas juntas, de relacioná- las 

ou de separá- las, influenciado principalmente pelo cristianismo que prega que cada pessoa 

deve cuidar dos próprios afazeres e que a atividade política é uma carga que alguns aceitam 

levar em prol do bem-estar e da salvação de outras, de modo a libertá- las da preocupação com 

os negócios públicos.  

 

A propriedade privada e a riqueza  passam a ser condição para a admissão das pessoas à esfera 

pública e à cidadania plena. Para a autora, propriedade e riqueza têm caráter diverso. A 

riqueza está associada à renda e não à posse de bens, de modo que uma pessoa pode possuir 

riqueza ao ter sua participação na renda anual de uma sociedade, sem ter propriedades. Assim, 

ser político é atingir o mais alto nível de humanidade, mas não ter uma propriedade privada 

significa deixar de ser humano – talvez essa seja uma das razões pelas quais ainda hoje muitas 

pessoas afirmem que seu maior objetivo na vida é a conquista da casa própria; é como se 

somente a partir disso elas ganhassem direito de ser vistas e ouvidas. A riqueza privada 

tornou-se condição para a vida pública, a partir da idéia de que ela liberta seu possuidor das 

preocupações com as necessidades – entendidas como uso e consumo de bens –, habilitando-o 

a exercer a atividade política. 
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A partir do cristianismo o que as organizações de proprietários privados que formam a 

sociedade não só esperam, mas exigem, não é o acesso à esfera pública, mas que esta arranje 

mecanismos que as protejam, para que acumulem cada vez mais riqueza. Então, quando se 

permite que a riqueza privada adentre a esfera pública, o que se tem é o início da corrosão da 

durabilidade da esfera pública. Ora, a riqueza privada está associada ao resultado das 

atividades anteriormente exclusivas do lar, está destinada ao uso e consumo, é um fim em si 

mesma, não transcende a própria vida – mesmo que seja tão grande a ponto de suprir várias 

vidas individuais –, está longe, portanto, do caráter durável e estável do mundo comum – a 

esfera pública. Então, quando a riqueza privada adentra a esfera pública na forma de capital, 

traz para o mundo comum as características da esfera privada e adquire a característica da 

permanência, mesmo que seja a permanência de um processo e não de uma estrutura estável. 

“Sem o processo de acumulação, a riqueza recairia imediatamente no processo oposto de 

desintegração através do uso e do consumo” (ARENDT, 1995, p.79). Dessa forma, segundo 

Arendt, a única coisa que as pessoas têm em comum nessa esfera pública privatizada são seus 

interesses privados.  

 

Segundo Habermas (1984, p.269), nos dias de hoje, os interesses privados assumiram uma 

forma organizada, por meio de organizações sociais ligadas ao Estado, intermediadas por 

partidos políticos ou ligadas de forma direta à administração pública, com vistas a assegurar 

um status privado em termos sociojurídicos, por meio de uma representação coletiva de seus 

interesses privados na esfera pública. “[...] tratam-se de coligações econômicas em sentido 

estrito, uniões que aqueles interesses, outrora individuais, dos proprietários que agiam a partir 

de uma autonomia originariamente privada passam agora a organizar coletivamente [...]”. O 

autor afirma que quando tal iniciativa se soma ao comportamento neomercantilista de um 

Executivo intervencionista, o que surge é a ‘refeudalização da sociedade’. “[...] não só 
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instâncias políticas passam a assumir certas funções na esfera da troca de mercadorias e do 

trabalho social, mas também, inversamente, forças sociais passam a assumir funções 

políticas” (HABERMAS, 1984, p.269). Nesse fenômeno, as organizações procuram 

estabelecer relações com o Estado e entre si mesmas, preferencialmente, com a exclusão da 

esfera pública enquanto participação popular. Mas, conscientes de que necessitam de uma 

certa concordância plebiscitária, recorrem à publicidade-jornalismo com fins de demonstração 

ou manipulação do público inserido na questão. Habermas aponta para o fenômeno como uma 

tendência efetiva no sentido de enfraquecer a esfera pública. 

 

A esse enfraquecimento da esfera pública que ocorre quando as decisões políticas passam 

principalmente por relações de natureza privada, Daniel (2002, p.19) chama de ‘atrofia da 

esfera pública’. Segundo o autor, “quando as decisões fundamentais passam por relações de 

natureza pessoal o que acontece, na verdade, é que se está eludindo a possibilidade de que 

essas grandes discussões sejam feitas na esfera pública, no espaço público democrático”. 

Segundo o Novo Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa, ‘eludir’ significa “evitar ou 

esquivar com destreza”; “furtar-se com habilidade ou astúcia ao poder ou influência de”. 

Assim, ao usar esse termo, o autor praticamente acusa aqueles que tomam as decisões 

políticas de acordo com interesses pessoais de furtarem a possibilidade de que os assuntos 

sejam expostos da maneira como deveriam ou poderiam ser na esfera pública e de colaborar 

para o agravamento da desigualdade social por meio da cultura política clientelista; 

verdadeiras ‘avenidas de compensação social’, conforme denomina o autor, que nada 

resolvem de essencial; ao contrário, funcionam como fugas para frente, pois adiam a solução 

dos problemas, ao resolver somente questões específicas de um e de outro. 
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A interferência do privado em relação ao público pode ser vista também na própria arquitetura 

das cidades. No Brasil, como em vários países, é comum na paisagem urbana que os espaços 

público e privado sejam delimitados por muros ou cercas, deixando, de um lado, o que pode 

ser visto, e, do outro, aquilo que deve ser mantido oculto. Sennet (1998) chama de ‘espaço 

público morto’ uma variedade de espaços públicos que servem como área de passagem e não 

de uso das pessoas, como por exemplo as praças ou os pátios construídos com a finalidade de 

servir de passagem para o interior dos prédios, principalmente os comerciais. Embora alguns 

desses espaços tenham até bancos de concreto, trata-se de uma área de passagem e não de uso; 

sentar em um desses bancos deixa a pessoa sem jeito, como se estivesse em exibição em um 

vasto hall de entrada vazio. Na crítica de Sennet, o espaço público urbano se tornou uma 

derivação do movimento, ao ser sinônimo de passagem e não de permanência. Até mesmo as 

ruas podem ser tornar espaço público morto, quando usadas não como locais de encontros, de 

observação da cidade ou de experimentação, mas como vias de acesso, um meio para chegar à 

finalidade da própria locomoção. Tais características parecem ser mais evidentes quanto 

maior for a cidade, já que naquelas muito pequenas ainda é comum as pessoas freqüentarem 

os espaços públicos com o intuito de se relacionarem com as outras e com o próprio espaço. 

 

Essas reflexões nas obras dos autores citados ajudam a compreender o fenômeno da 

privatização da esfera pública, com o qual se convive contemporaneamente no Ocidente, 

como uma das razões, senão a principal, do processo de afastamento do Estado de “sua tarefa 

de promover o bem público, o bem comum a todos os cidadãos” (HABERMAS, 1984, p.14). 

Essa idéia permite mais uma vez refletir acerca da responsabilidade social, visto ser um dos 

exemplos que ilustram a tendência do setor privado de se apropriar da esfera pública. 
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Quando se lê acerca do tema da responsabilidade social empresarial, na maioria das vezes 

prevalece a afirmação de que o Estado é ineficiente em atender as demandas sociais – 

educação, cultura, saúde, cuidado com o meio ambiente, etc – e o clamor da sociedade para 

que o setor produtivo assuma, mesmo que em parte, essa tarefa. Embora aparentemente 

correta, a afirmação merece ser examinada com cuidado.  

 

Segundo Chauí (1997), uma das características da contemporaneidade, que ela chama de pós-

modernidade, é justamente o alargamento da esfera privada sobre a esfera pública, como já foi 

visto, ou seja, o predomínio dos interesses privados mesmo nas questões públicas, em 

detrimento dos interesses da coletividade. Então, é útil para as organizações que as pessoas 

creiam na idéia de que o Estado não é capaz de atender as demandas da sociedade e de que 

elas, com o que chamam de responsabilidade social – mas que, segundo Arendt (1995, p.85), 

não passa de uma “caridade organizada” – podem atender ao clamor do povo e assumir esse 

papel. Quando defendem isso, estão, segundo Chauí (1997, p.387), proclamando a “perda de 

sentido e de poder de todas as instituições políticas capazes de servir como mediação entre o 

poder executivo e a sociedade”, ou seja, desinstitucionalizando o espaço público para 

fortalecer os centros privados onde se dá a decisão econômica e enfraquecer os Estados 

nacionais, por meio do que Bourdieu (1998) chama de ‘doutrinação simbólica’, ‘trabalho de 

imposição’ e ‘gota-a-gota simbólico’, que produz a crença em idéias que vão pouco a pouco 

sendo impostas como legítimas. 

 

Pode-se somar a isso a idéia de Santos (2006) de que, ao assumirem um trabalho de 

assistência social antes deferido ao poder público, as empresas escolhem quais serão seus 

beneficiários, segundo cálculos econômicos favoráveis a elas, privilegiando uma parcela da 

sociedade e deixando a maior parte de fora. Isso, segundo o autor, equivale ‘decretação de 
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morte da política’, já que “a política, por definição, é sempre ampla e supõe uma visão de 

conjunto. Ela apenas se realiza quando existe a consideração de todos e de tudo” (SANTOS, 

2006, p.67). Todavia, a insegurança, o medo e a fragilidade que acometem a sociedade 

contemporânea fazem com que as pessoas gostem de ter algo que alimente o seu ilusório, 

nesse caso o sentimento de que ‘mesmo que o governo não faça a sua parte, há  empresas 

privadas socialmente responsáveis olhando por elas’. Tem-se, assim, o ambiente perfeito para 

que se realize “a ofensiva que visa vacinar a nova geração contra todo pensamento social que 

não seja inspirado na lógica dos mercados [...]” (PAULANI, 2001, p.148-149). Essa lógica 

acaba por confundir as pessoas que parecem se esquecer de que, conforme afirma Daniel 

(2002), a esfera pública é que é a referência para a disputa e a conquista de novos direitos de 

cidadania. 

 

Outra crítica importante é a que faz Bourdieu (1998) acerca do fenômeno da banalização do 

público. Segundo ele, esse fenômeno encontra forte incentivo na televisão, dominada pelo 

medo de ser entediante e pela preocupação em divertir a qualquer preço para garantir 

audiência. A política aparece para os fins televisivos como um assunto pouco excitante e 

difícil de atrair os espectadores, por isso precisa ser tornada interessante, nem que, para isso, 

seja necessário banalizá- la. Entram em destaque, então, as aparições de indivíduos vaidosos, 

preocupados em exibir-se e valorizar-se publicamente. Esses políticos, diga-se de passagem, 

estão na condição de funcionários públicos, e, assim como as ditas ‘celebridades’, são pessoas 

interessadas em obter a fama que seus atos individuais podem lhes proporcionar, mas que, 

segundo Arendt (1995), é passageira, está ligada à necessidade de aparecer publicamente – e 

toda necessidade é inerente à esfera privada – e depende de outras pessoas para se fazer 

presente; coisa fútil que se usa e é consumida pela vaidade individual, tanto quanto o alimento 

é consumido pela fome. ‘Fama’ que nada tem a ver com ‘glória’ que é algo duradouro, que 
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perpetua a vida, que sobrevive à chegada e à partida das gerações e cujo brilho se mantém 

através dos séculos. ‘Glória’ que somente é possível na esfera pública, no mundo comum, 

onde não há espaço para o individualismo. 

 

Mais preocupados em promover o banal e em priorizar o entretenimento, a diversão e os 

interesses específicos dos anunciantes e demais sujeitos no mercado da comunicação vão se 

engendrando. O autor acredita que dessa forma a mídia contribui, também, para a 

despolitização da sociedade, na medida em que evita a informação, a análise crítica dos fatos, 

a entrevista aprofundada e as discussões com conhecedores sobre temas. 

 

Outra manifestação da banalização e perda de sentido do que é público está também no fato 

de que hoje, assim como no fim da época de Augusto, em Roma, a vida pública é tratada por 

uma grande quantidade de pessoas como “uma questão de obrigação formal” (SENNET, 

1998, p.15), como o ato de votar, por exemplo. Do mesmo modo que ocorria com os romanos 

na Antigüidade, as pessoas hoje se relacionam com o Estado de forma passiva, resignada, 

conformada com as regras, preferindo buscar privadamente novos focos para os seus olhares, 

novas crenças, novos gostos e novos valores. Isso justifica, nos tempos atuais, o interesse por 

coisas como novas religiões, terapias alternativas e o culto à privacidade, que inclui estar com 

a família e os amigos íntimos, decorar álbuns de família, etc. As cidades, sobretudo as 

metrópoles, viraram mundos de pessoas estranhas, ameaçadoras, com as quais as relações são 

no mínimo formais e no máximo falsas. A participação na res publica, outrora realizada por 

meio de um sentimento de vínculo e de compromisso mútuo entre pessoas não unidas por 

laços de família ou de amizade, é hoje apenas uma questão de estar ou não de acordo com 

algumas situações; livre-arbítrio, não-ação, de que trata Arendt (1995), enfraquecendo as 

cidades como fóruns para a vida pública. 
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O declínio do homem público, segundo Sennet (1998), é marcado pelo fato de que hoje as 

multidões de pessoas se preocupam apenas com as próprias histórias; suas ações e 

compromissos com a sociedade estão firmados em objetivos e sentimentos que trazem dentro 

de si mesmas. O autor afirma que esse olhar voltado para a interioridade faz com que as 

pessoas confundam a vida pública e a vida íntima, tratando de forma pessoal os assuntos 

públicos. Logo, os temas que por natureza são públicos só se tornam interessantes para as 

pessoas quando deixam à mostra um pouco da intimidade ou da personalidade das pessoas 

envolvidas. O autor considera ainda que para que haja o engajamento de um grupo de pessoas 

numa causa pública, é necessário, hoje em dia, que elas realizem uma troca de intimidades 

entre si, no sentido de conhecerem mutuamente suas vidas privadas, suas personalidades, suas 

histórias; que realizem uma ‘troca mercantil de intimidade’, sendo essa aproximação o que as 

manterá atuando juntas por algum tempo. Trata-se de uma tentativa de se resolverem questões 

públicas por meio de uma verdadeira tirania da intimidade. 

 

2.4.3. O funcionário público no contexto da esfera pública privatizada 

 

Tendo-se em consideração que aspectos do caráter conceitual da esfera pública, da esfera 

privada e das implicações que o processo de alargamento da esfera privada sobre a pública 

tem trazido para a sociedade contemporânea foram abordados suficientemente, com vistas ao 

escopo desta pesquisa, é possível fazer alguns apontamentos acerca de como o funcionário 

público se insere nesse cenário.  

 

De acordo com França (1994), o funcionalismo público tornou-se objeto de estudos 

científicos a partir de 1978, quando a categoria ganhou expressão na luta política junto aos 
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demais trabalhadores. Segundo ela, as condições de vida e de trabalho do funcionário público, 

no Brasil, são iguais às da classe operária. Operários e uma parte significativa do 

funcionalismo são “frações diferentes de um ‘novo proletariado’”. Apenas duas situações 

conferem ao funcionário público certo privilégio em relação à classe operária: o fato de ter um 

emprego, visto que existem muitos operários desempregados, e o fato de poder ter a 

estabilidade nesse emprego, o que para os demais assalariados parece estar apenas no plano de 

seus desejos. A autora acredita ser a estabilidade um benefício absolutamente necessário, 

visto ser o servidor público um funcionário que está vinculado ao Estado – que 

ideologicamente é visto como a expressão do povo – e, por isso, representa o interesse 

público, o interesse daquilo que é coletivo, especificidade esta que, segundo França, é critério 

suficiente para tornar o seu trabalho necessariamente diferente não só para o conjunto da 

sociedade mas para ele mesmo. Entretanto, esse mesmo trabalho, no contexto de uma esfera 

pública privatizada, constitui também uma valorização do capital por operar a máquina 

administrativa de um Estado ambíguo, posto que também representa os interesses das classes 

dominantes. A autora sinaliza que, pela existência desses dois aspectos, a sociedade brasileira 

parece construir uma identidade contraditória para esse servidor-proletário, que “tornado um 

trabalhador como outro qualquer, dele se exige, entretanto, a dignidade daquele que é 

diferente, de quem foi investido de uma missão especial” (FRANÇA, 1994, p.200).  

 

Acerca da missão dos funcionários públicos, Bourdieu (1998, p.10) afirma que ela se 

relaciona ao desempenho das funções sociais do Estado. Ele os classifica em: a) ‘burocratas’ 

(o pessoal das finanças, dos gabinetes ministeriais, etc), também chamados de “a mão direita 

do Estado”; e b) ‘trabalhadores sociais’ (assistentes sociais, educadores, magistrados, etc), das 

áreas ditas ‘gastadoras’, onde podem ser incluídos também os funcionários das secretarias de 

Saúde, aos quais chama de “a mão esquerda do Estado”, e os define como: 
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[...] aqueles que são enviados à linha de frente, para desempenhar as funções ditas 
“sociais” e suprir as insuficiências mais intoleráveis da lógica do mercado, sem que 
lhes sejam dados os meios de cumprir verdadeiramente a sua missão. (BOURDIEU, 
1998, p.11) 

 

O autor acredita que tal missão é prejudicada por uma crise que se instalou entre a mão direita 

e a mão esquerda do Estado. A mão direita não quer mais saber o que faz a esquerda. Como 

exemplo, ele cita a existência de uma parte do funcionalismo – a mão direita – que contribui 

mais para a depreciação da coisa pública por meio de medidas ou políticas de estímulo ao 

interesse privado, e considera que isso é uma das razões maiores do desespero das pessoas 

que compõem a mão esquerda, e também da impressão de serem constantemente iludidas e 

desautorizadas. 

 

Numa analogia à mão esquerda do Estado de que trata Bourdieu, França (1998, p.207) fala 

sobre a existência dos funcionários públicos que fazem papel de ‘boi de piranha’ na relação 

entre o público e o privado no Brasil. Enquanto uns são jogados na frente para desviarem a 

atenção e serem devorados, outros se incumbem de manter imunes e intocáveis temas 

fundamentais que necessitam ser tratados urgentemente, mas que não o são porque estão 

diretamente ligados aos interesses da elite econômica nacional e internacional. 

 

Em suas reflexões, ambos os autores situam os funcionários públicos no âmbito de um Estado 

ambíguo, pressionado pelas coerções da globalização a fazer um corte entre o econômico e o 

social, que os obriga a se posicionarem e a se definirem como aqueles que se preocupam com 

os problemas e as conquistas sociais – a mão esquerda do Estado – ou os cúmplices das forças 

financeiras – a mão direita –, que se voltam somente para merecer a confiança dos mercados 

(investidores). Bourdieu (1998, p.84) lembra que a filosofia neoliberal “[...] pretende apagar 

todos os vestígios do Estado (social) como obstáculos ao funcionamento harmonioso dos 
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mercados”, logo, pode-se concluir que cooptar o maior número possível de funcionários 

públicos para a mão direita do Estado pode ser interpretado como parte da estratégia da elite 

econômica para manter-se dominante. 

 

Essa estratégia também é percebida por França (1998) quando lembra das palavras de Luis 

Inácio Lula da Silva, então presidente do Partido dos Trabalhadores, proferidas em 1993, que 

proclamam a necessidade de desprivatizar o Estado e de se criar um Estado-público que se 

preocupe com os problemas da nação como um todo e não somente com uma quantidade de 

dirigentes de grupos econômicos. Em sua análise, a participação engajada dos funcionários 

públicos é condição indispensável para a implementação dessa proposta e para a obtenção dos 

resultados. Aqui vale lembrar a afirmação de Arendt (1995), já mencionada, de que as 

instituições políticas dependem de pessoas em ação tanto para trazerem-nas à existência 

quanto para conservá-las permanentes. O Estado, então, é um produto da ação que necessita 

de atos posteriores para mantê- lo em existência – por analogia, pode-se dizer que os 

funcionários públicos fazem parte das pessoas que em ação produzem e mantêm a existência 

do Estado. Logo, quanto mais afastados eles permanecerem da mão esquerda, menos chance 

existe de se criar este novo Estado-público. 

 

Neves (2005) concorda que a gestão do funcionalismo público faz parte da estratégia de 

dominação da elite brasileira, podendo-se perceber que as práticas atuais foram adaptadas à 

estratégia de apropriação política do Estado. Segundo ele, é possível verificar isso quando se 

analisam os mecanismos que regulam as relações entre os funcionários públicos e a 

organização estatal. Esses mecanismos são classificados, de acordo com seu funcionamento, 

em: a) automáticos – não oferecem possibilidade de adequação e ajuste durante o processo – 

tais como as vantagens remuneratórias (triênios, adicionais por tempo de serviço, etc); e b) 
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administrados ou gerenciados – operados pela chefia segundo certas variáveis situaciona is – 

como, por exemplo, os planos de carreira, as gratificações por funções ou decorrentes de 

situações específicas e o sistema disciplinar, em geral aqueles que dão margem às 

manifestações de cunho clientelista. 

 

O autor aponta, ainda, que quando se faz a análise do uso desses instrumentos, fica 

evidenciada a utilização política do processo de gestão do funcionalismo público, pois, seja 

pelo modo como são instituídos ou administrados esses mecanismos, não estão direcionados a 

operar de forma profissional, isto é, não estão voltados ao gerenciamento técnico de uma 

categoria de trabalhadores orientada para a prestação eficiente de serviços públicos: “[...] no 

serviço público percebemos que o processo de gestão não está centralmente voltado à 

extração de trabalho com vistas à produção objetiva de serviços, mas ao uso político do 

processo de gestão de acordo com uma estratégia de poder” (NEVES, 2005, p.54). A situação 

só não é pior porque no serviço público existem alguns outros mecanismos que regulam, até 

certo ponto, as relações entre o gestor e o trabalhador como a estabilidade, as exigências de 

concurso público e de lei para fixar salários, entre outros dispositivos. 

 

Como se pode observar pelo pensamento dos autores, há que se ter muito cuidado com todos 

os projetos de reforma administrativa que proponham a adoção de instrumentos de gestão da 

iniciativa privada pelo setor público, pois tais ferramentas operam numa lógica que não 

reconhece o trabalhador como sujeito do seu trabalho; ao contrário, trazem consigo o real 

propósito de cooptá- los, com vistas ao fortalecimento das bases sobre as quais se apóia a elite 

econômica dominante. “Podemos dizer que o que ocorre é uma ‘politização’ dos instrumentos 

gerenciais, isto é, eles são concebidos e operados como instrumentos de poder mais do que 
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como instrumentos de gestão do trabalho para a produção de serviços públicos” (NEVES, 

2005, p.55). Sob esse enfoque, a QVT pode ser vista como um desses instrumentos. 

 

2.5. A Qualidade de Vida no Trabalho 

 

2.5.1. Origem e evolução da QVT 

 

No passado, a QVT significava a busca pela satisfação do trabalhador e pela redução do 

esforço físico no trabalho, objetivos perseguidos de forma primitiva e não-científica. A partir 

da sistematização dos métodos de produção, iniciados pela Revolução Industrial nos séculos 

XVIII e XIX, as condições de trabalho passaram a ser analisadas cientificamente pelos 

economistas liberais, pelos teóricos da Administração Científica e posteriormente pela Escola 

de Relações Humanas. Segundo Goulart e Sampaio (2004), esta Escola foi a que apresentou 

maior identificação com o movimento da QVT ao estudar os aspectos psicossociais do 

trabalho. Os autores destacam as contribuições de alguns nomes como Elton Mayo, cujos 

estudos se voltaram ao poder que as relações sociais do trabalhador têm sobre a produtividade 

da empresa, e também Maslow e Herzberg, estudiosos da motivação humana, que construíram 

teorias importantes para o tema a partir do estudo das necessidades humanas. O primeiro 

estabeleceu a teoria da motivação humana, segundo a qual uma vez satisfeitas as necessidades 

primárias ou fisiológicas, surgem os motivos secundários ou psicossociais. Maslow 

classificou as necessidades em higiênicas, necessárias para a manutenção do equilíbrio do 

trabalho, e motivacionais, que contribuem para o aumento do interesse das pessoas pelo 

trabalho. Por último, o autor destaca Kurt Lewin, que iniciou os estudos sobre as dinâmicas de 

grupo, posteriormente desenvolvidos por seus discípulos e seguidores, que demonstram a 
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importância da convivência e da participação para aumentar a rentabilidade do trabalho, 

confirmando a teoria de Maslow. 

 

Valle & Vieira (2004) citam que a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, agravou a 

insatisfação dos trabalhadores em relação à capacidade das empresas em atender as 

necessidades da sociedade. Nessa ocasião, por força do fortalecimento dos movimentos 

sindicais, houve um incremento nos estudos e pesquisas sobre a satisfação e a produtividade 

do e no trabalho. Mas somente na década de 1950 foi que Eric Trist e seus colaboradores 

estudaram as relações indivíduo-trabalho-organização, tendo como base a satisfação do 

trabalhador no e com o trabalho. Nessa época, nos Estados Unidos, registrou-se grande 

esforço no sentido de se modificarem as linhas de montagem das fábricas com o objetivo de 

melhorar as condições de trabalho para os operários.  

 

A partir dos anos de 1960, a QVT começou a tomar uma forma não somente preocupada com 

o esforço físico demandado pelo trabalho. Um grupo de pesquisadores, alunos, sindicalistas e 

representantes do governo americano se interessou por estudar como seria possível influenciar 

a qualidade das experiências do indivíduo no trabalho. Nadler e Lawler (1983) afirmam que 

várias foram as razões dessa preocupação. Na enorme e opulenta sociedade americana da 

época, havia uma preocupação crescente acerca dos efeitos do trabalho sobre a saúde e o bem-

estar dos trabalhadores e sobre a satisfação com o trabalho.  

 

Os autores apontam que o primeiro ciclo de estudos sobre a QVT nos Estados Unidos seguiu 

até meados dos anos de 1970, entretanto, nesse mesmo período a preocupação nacional 

voltou-se para problemas gerados pelo descontrole da inflação e pelos custos com energia, 

desviando a atenção dos estudiosos para esses campos, com conseqüente diminuição do 
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interesse pela QVT. Um segundo ciclo surgiu a partir de 1979, impulsionado pelo impacto 

causado no mercado interno americano pela competição internacional. Os autores mostram 

que nessa época os americanos perceberam que outros países estavam adotando novos 

modelos gerenciais que provavelmente estariam melhorando sua efetividade – o japonês se 

tornou referência número um como exemplo desse fenômeno. Compreendendo que algo 

precisava ser feito para ajudar a melhorar a produtividade a fim de encarar a concorrência 

internacional, os americanos se voltaram novamente para a QVT. Vários centros de estudos 

foram criados para desenvolver vários projetos nessa área. No início dos anos de 1980, a QVT 

era novamente uma preocupação nacional e havia muitas frentes de estudo tentando entender 

exatamente o que ela significava e como poderia ser usada para melhorar as organizações. 

 

A ligação entre QVT e necessidades originadas de fatores financeiros e competitivos é 

evidente na literatura. Alguns autores são categóricos ao afirmar que o envolvimento com o 

programa de QVT será maior quanto mais as atividades estiverem diretamente ligadas às 

principais metas de competitividade da organização, e que, portanto, a forma de se 

desenvolver esse programa deve estar ligada a um modo sistemático de resolver problemas. 

 

No Brasil os esforços pela QVT são mais tardios, conforme lembra Fernandes (1996), mas 

também decorrem da busca de competitividade das empresas com a abertura para importação 

de produtos estrangeiros e da corrida para a implantação dos Programas de Qualidade Total. 

Segundo Cardoso (2003), nos dias de hoje a QVT procura resgatar a humanização do 

ambiente da empresa, enfatizando maior equilíbrio entre trabalho e lazer, resultando em 

melhor qualidade de vida, extrapolando os limites da empresa e buscando o bem-estar geral 

para o trabalhador em todos os ambientes que ele freqüente. 
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2.5.2. Conceitos e modelos de QVT  

 

Muitos têm sido os conceitos e os modelos de QVT apresentados pela literatura sobre o tema. 

A maioria dos autores concorda que há uma crescente confusão acerca do que ela significa e 

de quais são suas implicações. Para delimitar a abordagem da QVT nesta pesquisa, foram 

levantados os autores mais citados nas produções sobre o tema publicadas no Enanpad 

(Encontro Nacional do Programas de Pós-Graduação em Administração) entre 2001 e 2006. 

Dentre os de maior destaque aparecem Hackman, Oldham, Walton, Westley, Werther, Davis, 

Huse, Cummings, Nadler, Lawler e, no Brasil, Fernandes. É com base nos conceitos e nos 

modelos desenvolvidos por alguns desses autores que o tema será abordado. 

 

2.5.2.1. A QVT segundo Walton 

 

Walton (1973), bem como a maioria dos autores que tratam do tema, afirma que a qualidade 

da experiência humana no ambiente de trabalho é uma preocupação que surgiu a partir de 

certos valores ambientais e humanísticos que foram negligenciados pela sociedade 

industrializada em favor do avanço tecnológico, da produtividade industrial e do crescimento 

econômico. Todavia, a literatura relata que ainda existe alguma incerteza com relação ao 

sentido exato do termo. Mas o próprio Walton (1973, p.20) explica o fenômeno quando 

afirma que, 

Regardless of how one approaches the issue of the quality of working life, one must 
acknowledge the diversity of human preferences – diversity in culture, social class, 
family rearing, education, and personality. Society is becoming more conscious of 
the quality of work life at a time when there is a growing heterogeneity in life styles 
[…]. Differences in subcultures and life styles are accompainied by different 
definitions of what constitutes a high quality of working life.5 

                                                 
5 “Independentemente da forma como se aborda o tema da QVT, é necessário conhecer a diversidade das 
preferências humanas – culturais, sociais, familiares, educacionais e de personalidade. A sociedade está tomando 
maior consciência da QVT num tempo de grande crescimento das diversidades nos estilos de vida [...]. 
Diferenças em subculturas e em estilos de vida são acompanhadas por diferentes definições acerca do que seja 
uma alta QVT” (WALTON, 1993, p. 20; tradução nossa). 
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Para o autor, a QVT possui uma conexão com os valores que estão no coração das pessoas e 

que fundamentam seus desejos e necessidades, sejam eles quais forem. Examinando-se esse 

pensamento, pode-se compreender que não se tenha chegado até hoje a um conceito exato e, 

ainda, pensar que dificilmente se poderá chegar a essa definição ou a um modelo que possa 

ser utilizado pelas organizações de forma padronizada, posto que as necessidades e os desejos 

humanos são elementos subjetivos e, por isso, peculiares, que não podem ser padronizados, 

muito menos tratados com qualquer intenção de se obter exatidão. Ele afirma que a QVT 

extrapola as questões das leis trabalhistas, das reivindicações, das oportunidades iguais de 

trabalho e de esquemas de enriquecimento de tarefas ao incluir outras necessidades e 

aspirações humanas relacionadas aos aspectos subjetivos do trabalho, tais como senso de 

justiça, imagem da organização, autonomia, integração social e expectativas. 

 

O modelo desenvolvido por Walton enuncia oito categorias que fornecem uma estrutura para 

se analisarem os aspectos mais conhecidos da QVT: 

 

• Compensação justa e adequada 

 

Refere-se às quantias que os trabalhadores recebem pelo trabalho, as quais incluem salários, 

gratificações, abonos e outros montantes. Segundo o autor, é difícil julgar se determinada 

compensação é adequada, visto que não existem padrões objetivos e subjetivos estabelecidos. 

Ela está intimamente ligada a quão bem o objetivo do sustento de necessidades está sendo 

alcançado pelos trabalhadores por meio da compensação. Como as pessoas têm necessidades 

diferentes, o critério da adequação torna-se extremamente relativo. Já o conceito de justiça 

está relacionado a fatores mais operacionais tais como treinamento requerido, 
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responsabilidade demandada, insalubridade das condições de trabalho, necessidade de 

habilidades e conhecimentos específicos, recebimento de adicionais de produtividade e 

outros. Dois questionamentos podem ser usados para nortear a adequação e a justiça da 

compensação, respectivamente: a) o que se paga a um funcionário de tempo integral 

corresponde ao que é socialmente aceitável ou ao que o trabalhador entende como sendo 

suficiente?; e b) o que se paga por determinado trabalho equivale ao que se paga por outro que 

exige os mesmos padrões? 

 

• Condições de saúde e segurança no trabalho 

 

Diz respeito à não-exposição dos trabalhadores a condições prejudiciais à saúde, como uma 

carga horária não excessiva – horas extras pressupõem pagamento adicional –, condições de 

trabalho que minimizem riscos de doenças ou acidentes e limite de idade para execução de 

certas atividades que podem ser prejudiciais a determinadas faixas etárias. 

 

• Utilização e desenvolvimento de capacidades 

 

Remete a significados que foram perdidos com a Revolução Industrial e sua lógica de 

fracionamento, desqualificação e maior controle sobre o trabalho, que separou o planejamento 

da implementação da tarefa, fazendo com que as atividades passassem a se diferenciar na 

possibilidade de permitir o uso e o desenvolvimento das capacidades e conhecimentos do 

trabalhador. São eles: a) autonomia para realização do trabalho de maneira autocontrolável; b) 

possibilidade de exercitar habilidades e capacidades múltiplas; c) disponibilização de 

informações sobre o trabalho como um todo, para que se compreendam a importância e o 

impacto das próprias ações na perspectiva mais ampla; d) abrangência do trabalho – se 
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representa a totalidade ou parte do processo; e e) possibilidade do trabalho incluir tanto o 

planejamento quanto a implementação das atividades. 

 

• Oportunidade de crescimento e estabilidade profissional 

 

Aqui o foco passa a ser a carreira em vez da tarefa. Tem a ver com proporcionar ao 

trabalhador o incentivo necessário para que ele mantenha continuamente a atualização e o 

aprimoramento profissionais por meio tanto das atividades que realiza quanto de educação. 

Envolve também oportunidades de utilização futura de novos conhecimentos e habilidades 

adquiridas, a existência de uma forma instituída de concorrer a posições superiores à sua na 

organização e a estabilidade no emprego. 

 

• Integração social na organização 

 

Refere-se à possibilidade que o trabalhador tem de expressar e desenvolver suas capacidades 

individuais no ambiente de trabalho. Os principais aspectos a serem observados nessa 

dimensão são a ausência de discriminação, a oferta de oportunidades para todos, o equilíbrio 

na ascensão profissional entre todas as categorias de trabalhadores, o incentivo à colaboração 

mútua e à amizade entre os trabalhadores dentro e fora do mesmo setor e abertura por parte da 

chefia para que o funcionário comunique suas idéias e sentimentos. 

 

• Constitucionalismo 

 

As pessoas numa organização podem ser afetadas por muitas decisões que nem sempre são 

tomadas em seu favor. Os sindicatos de classe trouxeram para o ambiente de trabalho a 
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dimensão constitucional, que tem como função proteger os trabalhadores contra as 

arbitrariedades e os caprichos dos empregadores, tendo em vista os modos como as diversas 

culturas organizacionais lidavam com vários assuntos funcionais. Nessa categoria, os 

seguintes pontos são importantes para a QVT: a) o direito à privacidade fora do trabalho, 

inclusive para a família; b) o direito de discordar abertamente das idéias dos superiores sem 

medo de represália; c) o direito de desfrutar de tratamento igualitário em todas as questões, 

incluindo compensação, bonificação e estabilidade no emprego; e d) o direito de ser 

conduzido por normas organizacionais comuns a todos e não pelo jugo de pessoas em 

especial. 

• Trabalho e espaço total da vida 

Essa categoria se relaciona aos efeitos positivos ou negativos que a experiência do trabalho 

pode ter sobre outras esferas da vida do trabalhador, principalmente na sua relação com a 

família. Ela remete às dificuldades que algumas demandas do trabalho tais como várias 

transferências, excesso de horas extras, muitas viagens, etc, podem gerar para a família e 

sugere que um equilíbrio deve ser buscado para que as necessidades do trabalho sejam 

atendidas sem que isso represente um incômodo freqüente para a família. Esse critério é 

bastante discutível, já que muitas vezes é difícil saber se o excesso de trabalho é causa ou 

conseqüência de dificuldades familiares – muitas pessoas têm problemas familiares porque 

trabalham demais, outras trabalham demais porque têm problemas familiares. 

 

• Relevância social da vida no trabalho 

 

O foco dessa categoria é a imagem que o trabalhador tem da organização, com base nos 

benefícios sociais que ela produz. Tem a ver com a percepção de que a organização atua de 

maneira socialmente responsável em relação aos produtos que comercializa, aos resíduos que 
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gera, às técnicas de marketing que utiliza, ao modo como trata os funcionários, à relação que 

estabelece e à assistência que presta aos mais necessitados, etc. Organizações que atuam de 

maneira socialmente irresponsável geram sentimento de depreciação e baixa auto-estima para 

o trabalhador. 

 

Walton considera que essas oito categorias se relacionam de modo complexo. Algumas 

podem ter correlações positivas, como quando a satisfação com o trabalho e a tendência ao 

aprimoramento profissional aumentam enquanto o trabalhador está diante de uma atividade 

que represente um desafio, ou correlações negativas, como a existência de normas funcionais 

que são ótimas para assegurar direitos e prevenir arbitrariedades, mas limitam a flexibilidade 

de tornar as atividades mais desafiadoras. Assim também o alto grau de envolvimento que 

resulta do incentivo à autonomia, a responsabilidade pela tarefa com um todo e o espírito de 

equipe podem ocasionalmente atuar contra o equilíbrio que se deve ter entre a vida 

profissional e a pessoal. Todavia, o autor acredita que a correlação não é tal que seja 

necessário baixar o nível de QVT em uma categoria para se obter aumento em outra. O 

desafio é criar novos mecanismos ou mudanças culturais que flexibilizem as categorias sem 

que haja interferências negativas. 

 

2.5.2.2. A QVT segundo Westley 

 

O modelo de Westley (1979) não é muito detalhado, mas leva em conta aspectos internos e 

externos à organização na qual o trabalhador atua. O autor relaciona quatro tipos de 

problemas que afetam diretamente a vida das pessoas no trabalho, os quais têm origem na 

natureza das organizações da sociedade industrial e suas transformações ao longo do tempo. 

O primeiro e o segundo tipos são o político – que causa o problema da falta de estabilidade no 
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emprego – e o econômico – provocador de desigualdade –, ambos mais evidentes no período 

iniciado em 1850. O terceiro e o quarto tipos são o psicológico – que gera a alienação – e o 

sociológico – gerador de anomia (ausência de leis e regulamentos), tanto no aspecto 

individual como no social. Esses são mais predominantes no sistema industrial pós-Segunda 

Guerra Mundial e até os dias de hoje. Para ele, a ‘insatisfação’ do trabalhador significa que 

ele se sente privado de igualdade e segurança no seu ambiente de trabalho e que alienação e 

anomia se expressam na ‘falta de envolvimento’.  

 

O autor acredita que esses problemas representam categorias gerais nas quais devem ser 

alocados os esforços de humanização do trabalho, concentrando-se diretamente na solução de 

um ou mais deles, e indica como medidas necessárias para ampliar a QVT: estímulo aos 

grupos de trabalho autogerenciados; participação dos trabalhadores nas decisões e nos lucros; 

enriquecimento de tarefas; e participação das associações de classe, dos sindicatos e dos 

partidos políticos. 

 

2.5.2.3. A QVT segundo Werther e Davis 

 

De forma resumida, a proposta de Werther e Davis (1983) é baseada em um projeto de cargos 

que considera vários aspectos relacionados a fatores ambientais, organizacionais e 

comportamentais. Os fatores ambientais são aqueles que levam em conta as expectativas 

sociais e as habilidades e disponibilidades de empregados potenciais; ou seja, o objetivo é 

evitar que o cargo seja tão complexo que requeira a importação de trabalhadores ou tão 

simples a ponto de causar insatisfações, no caso em que a mão-de-obra disponível seja mais 

qualificada. Os fatores organizacionais são relacionados à perfeita identificação da tarefa ao 

cargo, à estipulação de um volume coerente de trabalho e à utilização de métodos e processos 
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que visem à melhoria das práticas de trabalho, a fim de minimizar o tempo e o esforço do 

trabalhador, buscando eficiência. Já os fatores comportamentais estão associados às 

necessidades dos trabalhadores. 

 

2.5.2.4. A QVT segundo Nadler e Lawler 

 

Para Nadler e Lawler (1983), a QVT pode ter muitas faces. O fato de haver confusão acerca 

do significado do termo se deve a que ele é utilizado para fazer referência a uma série de 

preocupações e de projetos na organização, o que leva os autores a defini- lo de modos 

diferentes. Eles entendem que o tema é carregado de ambigüidade, o que ocorre por causa 

das várias redefinições pelas quais tem passado ao longo dos tempos e dos diferentes usos 

que as pessoas fazem dele. Para demonstrar essa percepção, os autores citam seis definições 

de QVT ao longo dos anos, que foram sintetizadas nesta pesquisa no Quadro 2.1: 

 
 
 
 
 

 

1959 a 1972 

A QVT é uma 

‘variável’ 

A QVT é uma reação do indivíduo ao trabalho ou as conseqüências 

pessoais da experiência de trabalho. Investiga como melhorar a 

QVT para o indivíduo. A ênfase é o impacto do trabalho no 

indivíduo, sob a perspectiva de resultados individuais como 

satisfação com o trabalho ou saúde mental. As empresas devem ser 

avaliadas pela QVT que proporcionam aos indivíduos. 

 

1969 a 1974 

A QVT é uma 

‘abordagem’ 

Época em que foram desenvolvidos muitos projetos que buscavam 

aproximar trabalhadores e gerentes num esforço colaborativo por 

melhorar a QVT. O foco também era os resultados individuais em 

vez dos organizacionais, mas já existe uma tendência a ver a QVT 

como uma forma de se unirem empregados e gerentes em projetos 

de cooperação, principalmente aqueles que resultarem em 

melhorias tanto para o indivíduo quanto para a organização. 
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1972 a 1975 

A QVT é um 

 ‘método’ 

Conjunto de abordagens, métodos ou tecnologias para melhorar o 

ambiente de trabalho de modo a torná- lo mais produtivo e 

satisfatório. Pressupõe grupos autônomos de trabalho, 

enriquecimento de cargo ou desenho de novas fábricas como 

sistemas sociais e técnicos integrados. 

 

 

 

1975 a 1980 

A QVT é um 

‘movimento’ 

A idéia de movimento surge a partir do declínio do interesse pela 

QVT nos anos de 1970, motivado pelos problemas financeiros e de 

energia nos Estados Unidos, quando um grupo de estudiosos 

liderou a formação de grupos de pessoas interessadas em continuar 

com os projetos de QVT, mesmo com a crise. O tema, então, virou 

uma espécie de ideologia sobre a natureza do trabalho e as relações 

trabalhador-organização. Os termos ‘administração participativa’ e 

‘democracia industrial’ eram freqüentemente relacionados ao 

movimento de QVT. 

 

1979 a 1982 

A QVT é 

 ‘tudo’ 

Todos os esforços para o desenvolvimento e a efetividade 

organizacionais são tidos como pertinentes à QVT. O tema é visto 

como um remédio para todos os males, desde a competição 

internacional aos problemas de qualidade e tudo o mais. Essa noção 

global do conceito de QVT trouxe muita confusão a respeito do que 

ela realmente significa. 

 

Após 1982 

A QVT é ‘nada’ 

A noção de que QVT é tudo cria expectativas que muitas vezes não 

podem ser cumpridas. Os projetos de QVT que falharem por essa 

razão poderão desiludir as pessoas e torná- las céticas em relação ao 

tema. Uma lamentável perda de sentido da QVT poderá ocorrer. 

Fonte: NADLER e LAWLER (1983) 

Quadro 2.1. Evolução do conceito de QVT 

 

Analisando essa evolução do conceito de QVT, pode-se perceber que ao ser vista como ‘tudo’ 

abre possibilidades para as mais variadas interpretações, razão pela qual é grande a 

quantidade de autores que mesmo na primeira década do segundo milênio declaram ainda 

haver confusões ou indefinições quanto ao significado do termo. Nadler e Lawler (1983, p.26) 

apresentam da seguinte forma sua definição de QVT: 
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[...] quality or work life is a way of thinking about people, work, and organizations. 
Its distinctive elements are (1) a concern about the impact of work on people as 
well as on organizational effectiveness, and (2) the idea of participation in 
organizational problem solving and decision making.6 

 

Dois pontos importantes são destacados nesta definição: o primeiro é que o foco da QVT não 

está apenas em como as pessoas podem fazer melhor o trabalho, mas em como o trabalho 

pode torná- las pessoas melhores; o segundo é que as pessoas devem ser envolvidas no 

processo de tomada de decisão organizacional acerca daquilo que as afeta, o que não significa 

pregar que todas as decisões na empresa devem ser tomadas de modo participativo. Segundo 

os autores, quatro aspectos devem ser observados nas atividades contidas num programa de 

QVT: 1) participação na solução de problemas – a idéia é envolver pessoas de vários níveis da 

organização na tarefa de entender, analisar e resolver problemas, preferencialmente 

trabalhando em grupo; 2) reestruturação das tarefas – visa promover adequação das tarefas às 

necessidades das pessoas e à estrutura social na qual o trabalho está inserido; 3) criação de um 

sistema de recompensas – o objetivo é promover um clima organizacional diferente já que se 

sabe que a recompensa é um forte determinante na motivação, esforço e performance das 

pessoas; e 4) melhoria no ambiente de trabalho – consiste em melhorias tanto no ambiente 

físico quanto nas condições de trabalho das pessoas, as quais produzem resultados limitados 

em si mesmas mas que, agregadas a outras mudanças, podem elevar a QVT percebida. 

 

 

 

 

 
                                                 
6 “QVT é uma forma de pensar sobre pessoas, trabalho e organizações. Os elementos que a identificam são (1) a 
preocupação sobre o impacto do trabalho nas pessoas e na efetividade organizacional, e (2) a idéia da 
participação na solução dos problemas organizacionais e nas tomadas de decisão.” (NADLER; LAWLER,1983, 
p.26; tradução nossa) 
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2.5.2.5. A QVT segundo Huse e Cummings 

 

O modelo de Huse e Cummings (1985) é muito parecido com o de Nadler e Lawler (1983). 

Segundo eles, a QVT é uma forma de pensar que relaciona pessoas, trabalho e organização, 

que tem como aspectos mais importantes a preocupação com o trabalhador e com a eficácia 

organizacional e a participação dele nas decisões e problemas do trabalho. Para 

operacionalizar esse conceito, os autores sugerem quatro programas: 1) a participação do 

trabalhador na resolução de problemas organizacionais; 2) o projeto de cargo, que deve 

atender às necessidades tecnológicas do trabalhador e incluir o enriquecimento do trabalho, o 

feedback e os grupos de trabalho auto-regulados; 3) a inovação no sistema de recompensa, 

buscando a redução das diferenças salariais e de status entre trabalhadores; e 4) a melhoria no 

ambiente de trabalho, envolvendo mudanças físicas nas condições de trabalho. 

 

2.5.2.6. A QVT segundo Hackman e Oldham 

 

Hackman e Oldham (1975) desenvolveram um instrumento ao qual chamaram Job Diagnostic 

Survey (JDS), por meio do qual é possível: 1) examinar o conjunto de atividades que formam 

um dado trabalho para verificar se e como ele precisa ser reestruturado a fim de melhorar a 

motivação e a produtividade do funcionário; e 2) avaliar os efeitos nos funcionários de 

mudanças feitas no âmbito do trabalho. Os autores estabeleceram uma lista de variáveis a 

serem medidas por meio do instrumento. Segundo eles, pode-se obter alto grau de motivação, 

de satisfação no trabalho, de qualidade no desempenho e baixo nível de absenteísmo e de 

rotatividade quando três estados psicológicos críticos estão presentes num determinado 

trabalho e são considerados positivos para o trabalhador: 1) significância percebida – remete 

ao quanto o funcionário acredita que suas experiências no trabalho são significativas, valiosas 
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e valem a pena; 2) responsabilidade percebida – refere-se ao grau com que o funcionário se 

sente responsável e responsabilizado pelos resultados produzidos por seu trabalho; e 3) 

conhecimento dos resultados do trabalho (feedback) – tem a ver com mecanismos que  

permitam que o trabalhador continuamente saiba e compreenda o quão efetivamente tem 

realizado seu trabalho. 

 

Esses estados são constituídos por cinco dimensões básicas da tarefa, também medidas pelo 

JDS : 1) variedade de habilidade – refere-se ao grau com que a realização de um trabalho 

demanda uma série de atividades diferentes, que por conseqüência exigem grande número de 

diferentes habilidades e talentos do funcionário; 2) identidade da tarefa – o grau em que um 

trabalho requer a realização de tarefas do começo ao fim, com um resultado perfeitamente 

identificável; 3) significado da tarefa – tem relação com o grau que um trabalho exerce 

influência na vida ou no trabalho de outras pessoas, tanto interna quanto externamente à 

organização; 4) autonomia – refere-se ao grau de liberdade, independência e 

autodiscernimento que um trabalho possibilita ao funcionário exercer no que diz respeito ao 

cronograma e à forma como será realizado; e 5) feedback intrínseco e extrínseco – o grau 

segundo o qual o funcionário recebe informações acerca do resultado de seu trabalho e da 

efetividade de sua performance. 

 

Os autores afirmam que as três primeiras dimensões influenciam na significância percebida 

do emprego para o trabalhador. A autonomia diz respeito ao aumento da responsabilidade do 

trabalhador em seu trabalho e influencia a responsabilidade percebida pelos resultados dele; 

esta será mais elevada quanto maior for o grau de autonomia na execução da tarefa. O 

feedback permite que o trabalhador conheça os resultados do seu trabalho e é importante 
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haver mecanismos que o propiciem tanto em nível interno (supervisores e colega) quanto 

externo (parceiros e clientes). 

 

Os autores acreditam também que o JDS pode ser usado para medir uma série de reações e 

sentimentos pessoais e afetivos que uma pessoa tem ao realizar seu trabalho. São os chamados 

‘resultados individuais’, que englobam as seguintes variáveis: 1) satisfação geral – uma 

medida geral do grau de satisfação do funcionário com o trabalho que realiza; 2) motivação 

interna  para o trabalho – o grau de automotivação do funcionário para realizar o trabalho com 

efetividade, ou seja, o quão positivos ou negativos são seus sentimentos ao realizar bem ou 

mal o trabalho; e 3) satisfação específica – refere-se ao um conjunto de outras medidas de 

satisfação como: estabilidade no emprego; salário e outras compensações; igualdade e 

cooperação (satisfações sociais); supervisão; e oportunidade de crescimento pessoal e 

profissional. 

 

Por último, o JDS examina como os respondentes preferem obter satisfação por meio do 

crescimento no trabalho; ou seja, eles são levados a informar o quanto gostariam de ter certas 

condições específicas presentes em seu trabalho – como, por exemplo, o exercício de 

autonomia – e a optar entre situações do tipo ‘prefiro ter um trabalho que me obrigue sempre 

a tomar decisões importantes’ ou ‘prefiro ter um trabalho em que possa conviver com pessoas 

agradáveis’. 

 

Embora o instrumento criado por Hackman e Oldham pareça ser bastante abrangente, os 

autores recomendam que os respondentes sejam suficientemente alfabetizados. O JDS não 

deve ser utilizado em pesquisas com indivíduos com escolaridade abaixo da oitava série do 

ensino fundamental ou que não tenham bom domínio da língua nativa. Essa restrição, 
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portanto, inviabiliza a utilização desse modelo na presente pesquisa, visto que a população a 

ser entrevistada inclui sujeitos com escolaridade na faixa não recomendada pelos autores. 

 

2.5.2.7. A QVT segundo Fernandes 

 

No Brasil, Fernandes (1996) desenvolveu o modelo denominado ‘Auditoria Operacional de 

Recursos Humanos para a melhoria de Qualidade de Vida no Trabalho’, baseado nos modelos 

de Walton e Westley. Segundo a autora, o conceito de QVT engloba os atos legislativos que 

visam à proteção do trabalhado e ao atendimento a necessidades e aspirações humanas, com 

base na idéia de humanização do trabalho e na responsabilidade social da empresa. Para 

Fernandes (1996, p.45) a QVT pode ser definida como  

 

[...] a gestão dinâmica e contingencial de fatores físicos, tecnológicos e 
sociopsicológicos que afetam a cultura e renovam o clima organizacional, 
refletindo-se no bem-estar do trabalhador e na produtividade das empresas. 

 

A autora classificou os fatores de QVT em quatro grupos: 

 

• Fatores de natureza econômica 

 

Referem-se às questões capazes de favorecer o bem-estar do trabalhador por meio da 

remuneração recebida pelo trabalho realizado, envolvendo as seguintes variáveis: a) 

adequação da remuneração em relação ao esforço físico ou mental despendidos, às 

habilidades requeridas para a atividade, à experiência do trabalhador, à responsabilidade do 

cargo e ao número de horas trabalhadas; b) eqüidade salarial em relação a outros membros da 

própria organização e a outros profissionais que atuam na mesma área em outras empresas do 

mercado; e c) salário variável (benefícios e participação nos resultados da empresa os quais 
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favorecem a diminuição das despesas do trabalhador e/ou aumentam o valor da remuneração 

principal).  

 

• Fatores de natureza política 

 

Propiciam bem-estar aos trabalhadores na medida em que colocam, como parte da cultura da 

empresa, as ‘regras do jogo’ de maneira aberta e acessível a todos, de maneira inequívoca. 

Compreendem a existência de normas que estabelecem os direitos e deveres dos 

trabalhadores, estabilidade no emprego, direito à privacidade, direito de posicionar-se, direito 

à informação, direito à não-discriminação, direito a participar de entidades para defesa de seus 

direitos, enfim, direito de receber tratamento justo em todos os aspectos. 

 

• Fatores de natureza psicossocial 

 

Tratam das dimensões que favorecem o aumento no sentido de auto-estima e auto-realização 

dos empregados, por meio de oportunidades de crescimento mediante estímulos à educação 

formal e informal, identificação com a tarefa, nível de desafio que a tarefa apresenta, 

autonomia, possibilidades de carreira, auto-avaliação, criatividade, importância social da 

tarefa, participação nas decisões, liberdade de diálogo, relacionamento com a chefia, 

feedback, reconhecimento e relevância social da organização.  

 

• Fatores de natureza logística 

 

Contemplam os aspectos físicos e ambientais do trabalho em si e suas repercussões na vida do 

trabalhador. São o conforto e a organização do ambiente físico, a quantidade e a qualidade do 
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material e dos equipamentos de trabalho e as condições de segurança e de saúde que o local 

de trabalho oferece. 

 

 

2.5.3. Mapeamento dos artigos sobre QVT publicados no Enanpad de 2001 a 2006 

 

 

A fim de verificar o atual estado da arte das pesquisas sobre QVT no Brasil, fez-se o 

mapeamento de todos os artigos publicados nos anais do Enanpad no período de 2001 a 2006 

– todas as tabelas apresentadas a seguir foram elaboradas pela pesquisadora. Esse evento foi 

escolhido por ser reconhecido como um dos de maior importância no Brasil, no campo da 

administração.  

 

As tabelas 2.1 e 2.2 demonstram as áreas temáticas abrangidas pelo Encontro e as quantidades 

de artigos apresentados em cada uma delas. 
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Tabela 2.1 – Quantidade de artigos publicados nos anais do Enanpad por área temática – 2001 

a 2004 

Área temática 2001 2002 2003 2004 Total 

ADI Administração da Informação 30 54 32 38 154 

ACT Administração de Ciência e Tecnologia 24 27 29 38 118 

CCG Contabilidade e Controle Gerencial 23 47 56 70 196 

EPA Ensino e Pesquisa em Administração 25 28 37 55 145 

ESO Estratégia em Organizações 58 55 49 52 214 

FIN Finanças 20 39 38 47 144 

GIN Gestão Internacional 10 7 22 26 65 

GOL Gestão de Operações e Logística 14 22 27 38 101 

GRT Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho 40 50 51 55 196 

GPG Gestão Pública e Governança 35 38 32 45 150 

POP Políticas Públicas 24 28 38 40 130 

MKT Marketing 40 51 51 60 202 

COR Organizações / Comportamento Organizacional 40 56 41 59 196 

TEO Organizações / Teoria das Organizações 36 36 35 44 151 

CAB Casos em Administração brasileir a 7 7 0 0 14 

GSA Gestão Social e Ambiental 0 0 42 63 105 

CAG Gestão de Agronegócios 0 0 24 32 56 

ECE 

 

Empreendedorismo e Comportamento 

Empreendedor 0 0 25 33 58 

Total 426 545 629 795 2.395 

Fonte: Anais do Enanpad 2001 a 2006. 

 

Em 2005, as áreas temáticas foram aglutinadas em número de dez, conforme mostra a Tabela 

2.2. 
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Tabela 2.2 – Quantidade de artigos publicados nos anais do Enanpad por área temática – 2005 

e 2006 

Área temática 2005 2006 Total 

ADI Administração da Informação 45 59 104 

APS Administração Pública e Gestão Social 125 133 258 

ESO Estratégia em Organizações 118 103 221 

EOR Estudos Organizacionais 103 103 106 

FIC Finanças e Contabilidade 117 123 240 

GCT Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação 41 60 101 

GPR Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho 67 60 127 

GOL Gestão de Operações e Logística 37 31 68 

MKT Marketing 76 92 168 

EPQ Ensino e Pesquisa em Administração e Contabilidade 49 64 113 

Total 778 828 1.506 

Fonte: Anais do Enanpad 2006. 

 

A Tabela 2.3 mostra a quantidade de artigos sobre QVT apresentados no evento no período 

analisado. No total de 3.901 artigos apresentados, apenas 25 abordaram o tema, o que 

corresponde a 0,64% do universo. Percebe-se, assim, que a QVT não tem sido um tema muito 

prestigiado.  

 

Tabela 2.3 – Quantidade de artigos sobre QVT publicados nos anais do Enanpad – 2001 a 

2006 

Ano 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total 

Quantidade 4 5 5 4 6 1 25 

Fonte: Anais do Enanpad 2001 a 2006. 

 

Na Tabela 2.4 pode-se observar que são sete as áreas temáticas que contêm artigos sobre 

QVT, e a que mais privilegia a abordagem do tema é a que trata de Organizações e 
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Comportamento Organizacional, seguida de perto pela de Gestão de Pessoas e Relações de 

Trabalho. Na Tabela 2.5, observa-se que dos 25 artigos publicados, 20 referem-se a pesquisas 

realizadas no ambiente das empresas privadas e apenas cinco abordam o tema sob o prisma do 

serviço público. 

 

Tabela 2.4 – Quantidade de artigos sobre QVT publicados nos anais do Enanpad por área 

temática – 2001 a 2006 

Área temática 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total 

Gestão de Operações e Logística 1 0 0 0 - - 1 

Gestão de Pessoas e Relações de 

Trabalho 1 2 1 1 3 

 

1 

 

9 

Marketing 0 0 0 1 0 0 1 

Organizações / Comportamento 

Organizacional 2 3 4 1 - 

 

- 

 

10 

Gestão Social e Ambiental  - - 0 1 - - 1 

Administração Pública e Gestão Social - - - - 2 0 2 

Estudos Organizacionais - - - - 1 0 1 

Total 4 5 5 4 6 1 25 

Fonte: Anais do Enanpad 2001 a 2006. 

 

Tabela 2.5 – Distribuição dos artigos sobre QVT publicados nos anais do Enanpad pelos 

setores público e privado – 2001 e 2006 

Setor 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total 

Privado 2 4 5 4 4 1 20 

Público 2 1 0 0 2 0 5 

Total 4 5 5 4 6 1 25 

Fonte: Anais do Enanpad 2001 a 2006. 
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Analisando as tabelas 2.1 a 2.5, pode-se ainda observar que a quantidade de artigos que 

abordam o tema da QVT não tem mostrado crescimento ou diminuição significativos no 

período pesquisado. Todavia, é contraditório que um tema tão importante para as 

organizações contemporâneas, segundo indica a literatura, seja tão pouco contemplado nos 

anais de um fórum científico como o Enanpad. 

 

As tabelas 2.6 e 2.7 apresentam dados relativos à origem dos artigos segundo as instituições 

nas quais os respectivos autores encontram-se inseridos. Observa-se que 22 instituições estão 

representadas nos 25 artigos sobre QVT publicados nos anais Enanpad no período analisado, 

das quais 22 são nacionais e uma é internacional. A Universidade Federal de Minas Gerais é a 

instituição que mais se fez representar, com seis artigos publicados. Quanto às regiões do País 

onde as instituições estão localizadas, percebe-se que a Sudeste é a que concentra as 

instituições que mais foram representadas, seguida pela Região Nordeste. As instituições da 

Região Norte não aparecem nos artigos. 

 

Tabela 2.6 – Quantidade de instituições nacionais e internacionais representadas nos anais do 

Enanpad segundo a origem dos pesquisadores – 2001 a 2006 

Instituição de origem dos pesquisadores 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total 

Nacional 4 7 5 6 9 1 32 

Internacional 0 0 0 1 0 0 1 

Total 4 7 5 7 9 1 33 

Fonte: Anais do Enanpad 2001 a 2006. 
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Tabela 2.7 – Quantidade de artigos publicados nos anais do Enanpad por instituição de origem 

do autor (considerar que um único artigo pode ter sido escrito por mais de um autor, 

correspondendo a mais de uma instituição) 

Instituição 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total 

Universidade Federal da Paraíba 1 0 0 0 1 0 2 

Universidade Federal de Minas Gerais 3 1 0 1 1 0 6 

Universidade Federal de Pernambuco 0 1 0 0 1 0 2 

Universidade de São Paulo 0 1 0 0 0 0 1 

Universidade Federal de Santa Catarina 0 2 0 0 0 0 2 

Universidade do Vale do Itajaí 0 1 0 0 0 0 1 

Universidade Federal do Mato Grosso do 

Sul 0 1 0 0 0 

0 

1 

Universidade Federal da Bahia 0 0 1 0 0 1 2 

Universidade Católica de Goiás 0 0 1 1 0 0 2 

Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte 0 0 1 0 1 

 

0 2 

Universidade de Taubaté 0 0 1 0 0 0 1 

Faculdade Christus 0 0 1 0 0 0 1 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 0 0 0 1 0 0 1 

Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul 0 0 0 1 0 

 

0 1 

Universidade de Caxias do Sul 0 0 0 1 0 0 1 

Fundação Getúlio Vargas 0 0 0 1 0 0 1 

HEC – Montreal – Canadá 0 0 0 1 0 0 1 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 0 0 0 0 1 0 1 

Universidade Fundação Mineira de 

Educação e Cultura  0 0 0 0 1 

 

0 1 

Universidade Cidade de São Paulo 0 0 0 0 1 0 1 

Centro Universitário de João Pessoa 0 0 0 0 1 0 1 

Faculdade de Ciências, Cultura e Extensão 

do Rio Grande do Norte 0 0 0 0 1 

 

0 1 

Fonte: Anais do Enanpad 2001 a 2006. 
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Tabela 2.8 – Quantidade de artigos publicados nos anais do Enanpad por região brasileira 

segundo a instituição de origem do autor 

Região 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total 

Norte 0 0 0 0 0 0 0 

Nordeste 1 1 3 0 5 1 11 

Sul 0 3 0 3 0 0 6 

Sudeste 3 2 1 2 4 0 12 

Centro-Oeste 0 1 1 1 0 0 3 

Fonte: Anais do Enanpad 2001 a 2006. 

 

No presente mapeamento foi possível também observar que os artigos seguiram estruturas de 

desenvolvimento semelhantes, que contemplavam inicialmente uma dimensão conceitual 

sobre QVT, seguida dos resultados práticos da pesquisa a que se propunham e as 

considerações finais.  

 

Os autores estrangeiros mais citados são Hackman, Lawler, Walton, Oldham, Westley, 

Nadler, Lawler, Werther, Davis, Huse e Cummings. Entre os brasileiros, aparecem Fernandes 

e Limongi-França.  

 

Quanto às obras e aos periódicos que trazem os trabalhos desses autores, os mais citados são: 

FERNANDES, Eda C. Qualidade de vida no trabalho: como medir para melhorar. 

Salvador: Casa da Qualidade, 1996. 

FERNANDES, Eda C.; GUTIERREZ, Luiz Homero. Qualidade de Vida no Trabalho – uma 

experiência brasileira. Revista de Administração, São Paulo, v. 23, n. 4, out./dez. 1988. 

HACKMAN, J. Richard et al. A New Strategy for Job Enrichment. California Management 

Review, Berkeley, v. 17, n. 4, Summer, 1975. 
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HACKMAN, J. Richard; OLDHAM, Greg R. Development of the Job Diagnostic Survey. 

Journal of Applied Psychology, v. 60, n. 2, 1975. 

HUSE, Edgar F.; CUMMINGS, Thomas G. Organization Development and Change. 3. ed., 

St. Paul: Ed. Minn, 1985. 

LIMONGI-FRANÇA, Ana Cristina. Indicadores empresariais de qualidade de vida no 

trabalho: esforço empresarial e satisfação dos empregados no ambiente de manufaturas 

com certificação ISO 9000. 1996. 246 p. Tese (Doutorado). 

LIMONGI, A. C. & ASSIS, M. P. Projetos de qualidade de vida no trabalho: caminhos 

percorridos e desafios. Revista de Administração de Empresas – RAE Light. São Paulo: 

mar/abr. 1999. 

NADLER, David A.; LAWLER, Edward E. Quality of Work Life: Perspectives and 

directions. Organizational Dynamics, v. 7, n. 11, 1983. 

WALTON, Richard E. Quality of working life: What is this? Sloan Management Review, 

Cambridge, v. 15, n. 1, 1975. 

WESTLEY, William A. Problems and Solutions in the Quality of Working Life. Human 

Relations , 32(2): 11-123, 1979. 

 

O que é possível concluir aqui é que devido à grande quantidade de vezes em que esses 

autores e trabalhos são citados nos artigos sobre QVT publicados no Enanpad de 2001 a 2006, 

essa pode ser considerada uma bibliografia que não deva faltar em qualquer pesquisa sobre 

QVT que se deseje realizar. 

 

Por meio do mapeamento foi possível também verificar que na avaliação da QVT nas 

empresas pesquisadas, as variáveis que obtiveram o maior grau de satisfação entre os 
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trabalhadores – portanto colaboram para aumentar a QVT nessas empresas –, em ordem 

decrescente de valorização são: 

• Relações interpessoais; 

• Tarefas enriquecidas e significado do trabalho; 

• Compensação e condições de trabalho; 

• Crescimento profissional, participação nas discussões, remuneração variável (benefícios 

recebidos) e orgulho da empresa. 

 

O fato de as relações interpessoais figurarem como a variável de maior destaque nas pesquisas 

de QVT trazidas pelos artigos publicados no Enanpad pode ser considerado um exemplo 

prático do pensamento de Antunes (1999, p.136), segundo o qual “o trabalho é protoforma de 

toda a práxis social”. 

 

Semelhantemente, foram observadas algumas variáveis que colaboram para um menor nível 

de QVT nas empresas. São elas, em ordem decrescente de valorização: 

• Remuneração fixa; 

• Cultura organizacional; 

• Excesso de horas extras; 

• Comunicação (feedback extrínseco e transparência nas informações).  

 

Feitas as considerações teóricas a que esta pesquisa se propõe e examinado o estado da arte 

dos recentes estudos sobre a QVT reunidos e publicados nos anais do Enanpad de 2001 a 

2006, segue-se a apresentação da metodologia utilizada na pesquisa de campo. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

Esta pesquisa se apresenta sob a forma de um estudo de caso exploratório e descritivo que, 

segundo Gil (1999, p.72-73), é “[...] caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou 

poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado”. E, de acordo 

com Yin (2001, p.23), “permite uma investigação para se preservarem as características 

holísticas e significativas dos eventos da vida real”.  

 

3.1. Caracterização dos sujeitos 

 

A pesquisa teve como sujeitos os funcionários públicos de carreira, de ambos os sexos, que 

exercem atividades laborais na Secretaria de Saúde de Barra Mansa/RJ. Entende-se como de 

carreira aquele funcionário cuja admissão tenha sido realizada por meio de concurso público 

ou no período que antecedeu a essa prática. Visando a amplitude da abrangência da pesquisa, 

não foram estabelecidos pré-requisitos para variáveis como tempo de serviço, estado civil, 

idade, religião, escolaridade, número de filhos e/ou dependentes. Excluíram-se da condição de 

sujeitos do estudo os que afirmaram não ser de carreira. 

 

3.2. O município pesquisado 

 

Barra Mansa está situada na região sul do Estado do Rio de Janeiro, às margens do rio Paraíba 

do Sul, entre as Serras do Mar e da Mantiqueira. Segundo dados de 20007 do IBGE, o 

município possui uma área de 548,90 km2 e população de 170.593 habitantes, dos quais mais 

                                                 
7 http:// www.ibge.gov.br, acessado em 10 de agosto de 2006. 



 
 

95 

da metade mulheres com 10 anos de idade ou mais. De ponto de parada de tropeiros que se 

dirigiam ao Rio de Janeiro e grande produtora de café e leite no século XIX, Barra Mansa, 

fundada em 3 de outubro de 1832, conta hoje com um parque industrial significativo e um dos 

comércios mais fortes da região. Da população total, apenas 5.630 habitantes permanecem na 

zona rural. Todavia, o êxodo rumo ao centro urbano não impede que, ainda hoje, a cidade seja 

também grande produtora de produtos agropecuários. Além disso, as centenárias fazendas de 

café atraem turistas de várias partes de País, conferindo a ela um bom potenc ial turístico 

cultural. 

 

3.3. A Secretaria de Saúde de Barra Mansa 

 

Segundo dados obtidos em visita à Secretaria de Saúde de Barra Mansa (SMS) nos dias 7 e 8 

de março de 2006, o organograma funcional da SMS (Anexo A) é composto por oito 

gerências subordinadas ao secretário de Saúde, além da Subsecretaria e do Setor de 

Assessoria Jurídica. As gerências incluem setores administrativos e setores prestadores de 

serviços em saúde, além de Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e do Hospital da Mulher. O 

número de funcionários é de 812, o que representa 25% de todo o pessoal da prefeitura. Desse 

total, 725, ou seja, 89,28%, são funcionários públicos de carreira. 

 

No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2005 a SMS realizou 2.039.705 

atendimentos. A Tabela 3.1 mostra outros dados que ajudam a se ter uma noção da dimensão 

desse órgão em Barra Mansa: 
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Tabela 3.1 – Unidades de atendimento em saúde – 2006 

Tipo Quantidade 

Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) 22 

Unidades do Programa Saúde da Família 23 

Unidade Móvel de Saúde 01 

Unidade de Atendimento Psicológico Infantil (CAPSi) 01 

Unidade de Atendimento Psicológico Adulto (CAPS) 01 

Centro de Atendimento Odontológico 01 

Consultórios odontológicos nos bairros 08 

Centro de Referência do Idoso 01 

Farmácia (distribuição gratuita de medicamentos) 02 

Hospital 01 

Unidade de coleta, análise, tratamento e distribuição de sangue para as 
cidades da região (Hemonúcleo) 

01 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Barra Mansa 

 

Além disso, a SMS conta com os seguintes programas em andamento: 

• Programa de Atendimento Integral à Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente; 

• Programa de Saúde Bucal; 

• Programa de Saúde Mental; 

• Programa de Doenças Crônicas Degenerativas; 

• Programa de Doenças Sexualmente Transmissíveis; 

• Programa Antitabagismo; 

• Programa de Informação, Educação e Comunicação em Saúde; 

• Programa de Vigilância Ambiental; 

• Programa de Vigilância Sanitária; 

• Programa de Epidemiologia. 

 



 
 

97 

Obtiveram-se também dados relativos ao orçamento da SMS em 2006, o qual é composto em 

55% por recursos federais provenientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e em 45% por 

recursos municipais. Não há repasse de verbas estaduais ao município. Os recursos 

municipais destinados a SMS representaram 8% do orçamento total do município em 2006, 

dos quais 10% direcionados ao pagamento de salários. 

 

Durante a coleta de dados, foi possível observar que a SMS dispõe de 67 computadores e três 

notebooks, dos quais 52 ligados via rádio ao sistema de rede da prefeitura. A maioria deles 

encontra-se no prédio da sede da SMS onde estão quase todas as coordenações de setores. 

Não há computadores nas Unidades Básicas de Saúde; todo o trabalho burocrático relativo ao 

atendimento dos pacientes que a elas se dirigem é feito manualmente. Segundo informação da 

SMS, existe projeto aprovado para informatização de todas as UBS’s a ser iniciado no ano de 

2007, e a idéia é que utilizem um sistema em rede. Existem também 1 datashow, televisões, 

vídeos e DVDs que são utilizados em reuniões, capacitações, palestras ou entretenimento de 

pacientes na sede da SMS e em algumas unidades de atendimento. 

 

De posse dessas informações, começou-se a pensar no instrumento de pesquisa. Os 

procedimentos utilizados para sua elaboração, validação e aplicação, bem como para a 

amostragem e o tratamento dos dados coletados, estão descritos a seguir. 

 

3.4. Preparação e validação do instrumento de pesquisa 

 

O processo de definição do tipo de instrumento de pesquisa utilizado envolveu duas etapas: a) 

levantamento e análise dos instrumentos utilizados em outras onze pesquisas de mestrado de 

universidades brasileiras, obtidas por meio do acesso eletrônico às bases de dados dessas 
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instituições; e b) visita à SMS de Barra Mansa, onde foram ouvidas as histórias de oito 

funcionários públicos de carreira. 

 

O quadro 3.1 mostra as pesquisas consultadas: 

 
Título Autoria Instituição Ano 

Qualidade de Vida no Trabalho 

sob a ótica da macroergonomia 

Helena Beatris Toschi de 

Cortez 

Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul 

2004 

Qualidade de Vida no Trabalho: 

um enfoque para enfermagem 

em Centro Municipal de Saúde 

Sheila Nascimento Pereira 

de Farias 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

2004 

Qualidade de Vida no Trabalho 

de profissionais de enfermagem 

atuantes em unidades do bloco 

cirúrgico 

Denise Rodrigues Costa 

Schimidt 

Universidade de São 

Paulo 

2004 

Qualidade de Vida no Trabalho 

e os programas de qualidade 

total nas empresas: estudo de 

caso numa indústria de curtume 

Ricardo Resende de Melo Universidade Estadual 

de Campinas 

2004 

Qualidade de Vida no Trabalho 

do cirurgião dentista em 

serviços públicos de saúde: um 

estudo de caso 

Mônica Sommer 

Bittencourt 

Universidade Federal 

de Santa Catarina 

2003 

Orientação para o mercado e 

Qualidade de Vida no Trabalho 

Gabriela Bossardi Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul 

2003 

QVT: em busca da qualidade de 

vida no trabalho do médico 

Valmor Rossetto Universidade Federal 

de Santa Catarina 

2002 

Análise da Qualidade de Vida 

no Trabalho: um estudo de caso 

na área da construção civil 

Elisa Girardi Medeiros Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul 

2002 

Qualidade de Vida no Trabalho 

de professores de Administração 

Giselda Sallon Dias Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul 

2001 
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de Empresas: a relação entre 

uma universidade pública e 

privada 

Qualidade de Vida no Trabalho: 

um estudo quantitativo e 

qualitativo na Universidade do 

Oeste de Santa Catarina Campus 

Chapecó 

Márcia Gisela de Lima Universidade Federal 

de Santa Catarina 

2001 

Qualidade de Vida no Trabalho: 

um estudo de caso no setor têxtil 

Simone Karla da Rocha Universidade Federal 

de Santa Catarina 

1998 

 

Quadro 3.1. Trabalhos sobre QVT consultados a fim de subsidiar elaboração do instrumento de pesquisa 

 

Foram verificados também os autores em cujos modelos essas pesquisas fundamentam suas 

argumentações teóricas e seus instrumentos. Observou-se que o modelo de Walton foi 

utilizado em sete pesquisas, o de Eda Fernandes em duas, o de Werther & Davis e o de Paula 

Stamps em uma. Em seguida, buscou-se verificar quantas dessas pesquisas foram realizadas 

em instituições públicas e privadas. Constatou-se que sete delas desenvolveram-se em 

instituições privadas, duas em instituições públicas e duas abrangiam simultaneamente ambos 

os tipos de instituição. Todas as quatro pesquisas que envolviam instituições públicas foram 

fundamentadas no modelo de QVT de Walton, razão pela qual optou-se por utilizá- lo também 

nesta pesquisa. 

 

A análise dos instrumentos utilizados nas pesquisas revelou que das sete realizadas em 

instituições privadas, seis fizeram uso do questionário como instrumento e uma utilizou a 

entrevista semi-estruturada. Nas quatro que envolveram instituições públicas, o questionário 

apareceu como instrumento – em um caso acrescentaram-se a entrevista semi-estruturada com 

auxílio de roteiro e a observação sistematizada. Em seguida, foi fe ita a análise da forma e 
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conteúdo das perguntas e opções de respostas dos questionários, chegando-se às seguintes 

compreensões: 

 

• Questionário 1: Boas perguntas mas as opções de respostas SIM ou NÃO parecem não 

ser suficientes para se avaliarem as questões propostas pelo modelo 

• Questionário 2: Bom questionário. Algumas perguntas sugerem que foi feita uma 

investigação prévia com os sujeitos a qual levou à elaboração do instrumento 

• Questionário 3: Bom questionário e fácil de ser compreendido 

• Questionário 4: Questionário fraco e difícil de ser interpretado 

• Questionário 5: Regular. A escala é muito variada 

• Questionário 6: Boas perguntas mas um tanto difícil de ser preenchido sem 

acompanhamento do orientador devido ao uso de alguns termos que podem não ser 

bem compreendidos pelos entrevistados 

• Questionário 7: Bom questionário mas algumas perguntas poderiam ser reformuladas 

para possibilitar outras respostas que também se relacionam à variável em questão no 

modelo 

• Questionário 8: Difícil de ser preenchido uma vez que é o entrevistador quem 

interpreta a resposta do entrevistado e preenche o questionário. Pode haver 

interferência da subjetividade do pesquisador ao interpretar as respostas e marcar na 

escala 

• Questionário 9: Perguntas interessantes mas não segue os modelos dos teóricos mais 

utilizados nas pesquisas de QVT 

• Questionário 10: Ruim. As perguntas limitam muito a interpretação que se possa ter 

sobre cada uma das variáveis. 
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Foi feita uma visita à SMS de Barra Mansa com a proposta de se ouvirem alguns funcionários 

públicos de carreira acerca de suas histórias profissionais e de suas impressões gerais sobre o 

que seja QVT e como eles sentem sua própria QVT. As conversas foram orientadas por um 

roteiro preparado com inspiração em algumas perguntas dos questionários analisados e em 

algumas mais específicas pertinentes ao objetivo desta pesquisa. Ele compôs-se das seguintes 

questões: 

 

• Tempo de trabalho como funcionário público e carga horária de trabalho 

• Razão pela qual escolheu o serviço público para trabalhar e realização de atividades 

complementares 

• Histórico de promoções e o modo como elas se deram 

• Como é trabalhar na SMS, o que o trabalho tem de melhor e pior e o grau de satisfação 

com o trabalho 

• Melhores e piores aspectos do trabalho no serviço público 

• Comparação entre ser funcionário público e ser funcionário do setor privado, incluindo 

aspectos que gostaria que fossem diferentes 

• Percepção sobre o que seja Qualidade de Vida no Trabalho e sobre sua própria QVT. 

 

Foram obtidos sete depoimentos, os quais foram coletados no prédio administrativo da SMS e 

no prédio da UBS Centro, em ambientes onde a privacidade do entrevistado pudesse ser 

respeitada. Todas as participações foram voluntárias e os respondentes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, cujo modelo pode ser conhecido no Apêndice C. 

 

O questionário construído a partir da realização das duas etapas descritas pode ser observado 

no Apêndice A desta pesquisa. Além disso, decidiu-se pela coleta de mais dois depoimentos 
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em entrevistas abertas, os quais, somados às oito falas já coletadas, também foram utilizados 

como material de análise, com vistas aos objetivos desta pesquisa. A validação do 

questionário foi feita por meio da aplicação em cinco respondentes, os quais emitiram 

impressões acerca das seguintes questões: 

 

• Quanto tempo você levou para responder o questionário? 

• Na sua opinião, o tempo que você levou para responder o questionário foi rápido, 

razoável, demorado ou muito demorado? 

• As perguntas são claras? Se não, indique o número da pergunta que você não achou clara 

• Preencher este questionário aborreceu você de alguma maneira? Se sim, por quê? 

• Existe alguma pergunta que você acha que deveria ser retirada? Se sim, por quê? 

• Existe alguma pergunta que você acha que deveria ser acrescentada? Se sim, qual? 

• Se quiser, anote alguma outra opinião que você tenha acerca deste questionário 

 

Verificou-se que a maioria dos respondentes levou de cinco a sete minutos para responder o 

questionário e não apontou qualquer problema em relação ao instrumento. Assim,  ele foi 

considerado adequado à aplicação. 

 

3.5. Definição do tamanho da amostra 

 

A quantidade de amostras a serem coletadas foi definida com vistas à utilização da técnica 

multivariada de análise fatorial. Segundo Hair et alli (2005), essa técnica estatística requer 

que sejam coletadas 100 ou mais casos válidos, tendo como regra geral o mínimo de cinco 

vezes mais observações do que o número de variáveis a serem analisadas. Entretanto, o 

pesquisador pode fazer ajustes guiados por considerações práticas a fim de obter um conjunto 
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de amostras que julgue adequado. Sendo assim, como o questionário construído tem 36 

indicadores de QVT, considerou-se que a pesquisa deveria obter no mínimo 200 questionários 

preenchidos. Na prática foram coletados 205 questionários válidos, o que representa 28% dos 

725 funcionários públicos de carreira existentes na SMS. 

 

3.6. Planejamento da pesquisa de campo 

 

Para a realização do planejamento da pesquisa de campo foram solicitadas à SMS 

informações quanto à localização e quantidade de func ionários públicos de carreira dentro de 

sua estrutura por unidade de saúde, além dos respectivos endereços. Constatou-se que essas 

pessoas encontravam-se na sede, nas UBS’s dos bairros e em algumas unidades no centro da 

cidade. Para efeito de administração das UBS’s, a SMS divide o município em quatro distritos 

sanitários (DS), de acordo com a localização dos bairros. Constatou-se a existência no DS-1 

de 33 funcionários públicos de carreira, 42 no DS-2, 68 no DS-3 e 47 no DS-4, totalizando 

190 pessoas. Os demais 535 trabalhavam em outros tipos de unidade de serviço em saúde e na 

própria sede da SMS. Com base nessas informações, foi preparado o roteiro de visitas para 

aplicação dos questionários. 

 

Devido à vasta extensão da área a ser percorrida, contou-se com a ajuda de seis auxiliares de 

pesquisa, quantidade esta que somada ao trabalho da própria pesquisadora foi suficiente para 

realizar a pesquisa de campo no prazo de uma semana. Cada membro da equipe de pesquisa 

percorreu as unidades definidas em seu roteiro de visitas, o qual informava também a 

quantidade de funcionários públicos de carreira existentes nos locais, conforme dados 

informados pela SMS. Os jovens auxiliares de pesquisa foram oriundos do Projeto Jovens 

pela Paz, conduzido pela Coordenadoria de Promoção Social do município. Trata-se de jovens 
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a partir de 18 anos, devidamente matriculados e freqüentadores da rede pública de ensino, que 

realizam atividades com crianças e adolescentes da periferia, tais como oficinas de arte, 

campanhas de conscientização sobre temas diversos, jogos e brincadeiras. A esses jovens 

auxiliares de pesquisa foram fornecidos capacitação adequada acerca da pesquisa de campo e 

certificado de participação, além de recursos como transporte, alimentação e uma gratificação 

mediante a conclusão das atividades. Além disso, cada um deles assinou um termo de 

responsabilidade semelhante ao documento assinado pela pesquisadora em atendimento aos 

requisitos do Conselho de Ética em Pesquisa da Universidade Metodista de São Paulo.  

 

A capacitação dos auxiliares de pesquisa foi composta dos seguintes tópicos: 

 

- Apresentação da pesquisadora 

- Apresentação dos participantes 

- Vídeo institucional da Universidade Metodista de São Paulo 

- Apresentação do tema Qualidade de Vida no Trabalho 

- Escopo da pesquisa (sujeitos, objetivos, local e importância) 

- Roteiro de visitas e orientações para a aplicação dos questionários 

- Reuniões matinais para acompanhamento e orientações 

- Assinatura do termo de responsabilidade. 

 

Cada auxiliar recebeu um kit de pesquisa composto por uma pasta, lápis, caneta, borracha, 

régua (material com a logomarca da Universidade), carta de apresentação, questionários, 

termos de Consentimento Livre e Esclarecido, roteiro de visitas, lista com telefones para 

contato com os membros da equipe de pesquisa, lista de endereços das unidades de saúde e 

formulário para anotação de ocorrências e demais aspectos que cada um desejasse anotar. 
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Todas as manhãs, antes da saída para novas visitas, foi realizada uma reunião entre os 

membros da equipe, sob a coordenação da pesquisadora, para avaliação do andamento do 

trabalho e orientações. A maioria dos jovens visitou cada UBS uma única vez, mas, em 

algumas unidades de menor porte e no Hospital da Mulher, houve necessidade de retorno 

devido ao horário de trabalho de alguns funcionários e troca da equipe de plantão. O último 

dia de pesquisa foi encerrado com uma reunião, quando foram entregues os certificados de 

participação e as gratificações. Foi facultado aos auxiliares de pesquisa conservar consigo os 

kits, como brinde, bastando devolver à pesquisadora tudo o que estivesse sob a forma de 

papel.  

 

Quanto às percepções acerca do trabalho de pesquisa, os formulários de anotações por eles 

preenchidos, aos quais deu-se o nome de ‘Diário de Bordo’, mostram que na maior parte das 

unidades visitadas a receptividade foi boa e as pessoas se mostraram interessadas em 

responder o questionário. Houve poucos casos em que elas se mostraram desconfortáveis em 

assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Algumas delas assinaram após 

explicações adicionais por parte dos auxiliares de pesquisa; outras preferiram não assinar, o 

que as impossibilitou de participar da pesquisa. Embora as recusas em participar não tenham 

sido freqüentes, os relatos apontam alguns casos envo lvendo profissionais com nível de 

escolaridade mais alto, como médicos e dentistas. A justificativa apresentada foi a falta de 

tempo em razão de ainda terem vários pacientes a serem atendidos. Registraram-se também 

alguns casos de profissionais que se dispuseram a participar, porém não devolveram os 

questionários preenchidos. Alguns auxiliares de pesquisa deixaram registrada, ainda, sua 

satisfação por terem participado da pesquisa e o quanto a experiência lhes proporcionou 

crescimento pessoal, mesmo quando se depararam com obstáculos ou situações 

desagradáveis. Há relatos também que demonstram que eles puderam experimentar momentos 
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de cooperação e solidariedade durante o trabalho. Por conta disso, é pertinente considerar que 

a pesquisa atuou também na formação da ‘cultura cidadã’ desses novos atores sociais, ao 

proporcionar-lhes essa experiência de participação, cooperação, solidariedade e sensibilização 

em relação às questões públicas, o que, segundo Putnam (2002), corrobora para a formação de 

uma comunidade cívica que se caracteriza, dentre outras coisas, pela virtude cívica, entendida 

pelo autor como o interesse e a devoção às questões e causas públicas. 

 

3.7.Tratamento dos dados coletados 

 

O tratamento estatístico dos dados foi feito por meio de tabelas dinâmicas elaboradas no 

software Excell e da aplicação da técnica multivariada de análise fatorial utilizando-se o 

sistema SPSS – Statistical Package for Social Science. Contou-se com o apoio de uma 

digitadora para lançar os dados dos questionários em planilha eletrônica. A técnica foi 

escolhida por ser, segundo Hair et alli (2005), útil à exploração das variáveis, quando o que se 

busca é estudar a estrutura subjacente em uma matriz de dados, buscando definir um conjunto 

de dimensões latentes comuns. No caso específico desta pesquisa, o objetivo é verificar como 

se agrupam as variáveis segundo as correlações entre elas, identificadas pelo SPSS.  

 

À análise estatística foram acrescentadas descrições retiradas diretamente de depoimentos 

coletados. Segundo Moraes (1999), esse tipo de inserção costuma dar consistência à análise e 

contribui para a validade do produto resultante. Dessa forma, por várias vezes foi possível 

fazer comparações, complementações, confirmações ou contestações dos dados coletados. 
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4. RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 

Os resultados que conduzem aos objetivos desta pesquisa se dividem em: características 

pessoais e profissionais dos sujeitos; resultados gerais da QVT e seus cruzamentos com 

variáveis pessoais e profissionais consideradas relevantes para que se estabeleça a visão do 

tema estudado; a abordagem das oito categorias do modelo de Walton individualmente; e o 

relato da aplicação da técnica multivariada de análise fatorial. 

 

4.1. Características pessoais dos sujeitos 

 

Dos 205 questionários coletados, 71% foram preenchidos por mulheres e 29% por homens, 

conforme se observa na Figura 4.1. Tal fato pode se explicar por ser característica da SMS de 

Barra Mansa a forte presença feminina no seu quadro de funcionários. 

 

71%

29%

Mulheres Homens
 

Figura 4.1 – Gráfico da d istribuição percentual dos respondentes por sexo  

 

A distribuição por faixa etária de mulheres e homens mostrou-se bastante equilibrada. 

Conforme demonstrado na Figura 4.2, do total de mulheres, 17% estão na faixa de 18 a 30 
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anos, 60% têm entre 31 e 50 anos e 23% mais de 50 anos. Quanto aos homens, também 17% 

têm entre 18 e 30 anos, 58% têm entre 31 e 50 anos e 25% mais de 50 anos. 

 

17%

60%

23%17%

58%

25%

18 a 30 anos 31 a 50 anos Mais de 50 anos

Mulheres Homens

 

Figura 4.2 – Gráfico da distribuição percentual de homens e mulheres por faixa etária 

 

Quanto ao estado civil, 50% dos respondentes declararam-se casados, 27% solteiros e 23% 

encontram-se na categoria ‘outros’, que abrange pessoas separadas, viúvas ou que vivem com 

alguém, mas não são casadas. Os números estão explicitados na Figura 4.3.   

 

50%

27%
23%

Casado(a) Solteiro(a) Outros

 

Figura 4.3 – Gráfico da distribuição percentual dos respondentes por estado civil 

 

Ao serem questionados sobre o número de filhos, 50% dos respondentes declararam ter de 1 a 

2 filhos, 18% têm 3 ou mais e 32% afirmaram não ter filhos (Figura 4.4). 
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32%

50%

18%

Nenhum 1 a 2 filhos 3 ou mais filhos

 

Figura 4.4 – Gráfico da distribuição percentual da quantidade de filhos por respondente 

 

A pesquisa apontou que 76% dos funcionários da SMS que responderam o questionário 

residem em Barra Mansa, 14% em Volta Redonda, 2% em Quatis, 2% em Resende e 5% em 

outras cidades (Figura 4.5). A maioria (73%) mora em casa própria, 18% em casa de aluguel e 

9% têm outras condições de moradia, tais como ‘casa emprestada’, etc (Figura 4.6). Grande 

parte deles (69%) se locomove de casa para o trabalho e vice-versa utilizando ônibus, 14% 

carro, 14% não utilizam meio de transporte e 3% recorrem a outros meios tais como moto, 

van e bicicleta, de acordo com a Figura 4.7. 

 

76%

14%

3% 2%
5%

Barra Mansa Volta
Redonda

Quatis Resende Outras

 

Figura 4.5 – Gráfico da distribuição percentual dos respondentes por município de residência 
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73%

18%

9%

Própria Alugada Outros

 

Figura 4.6 – Gráfico da distribuição percentual dos respondentes por tipo de moradia 

 

69%

14% 14%

3%

Ônibus Carro Nenhum Outros

 

Figura 4.7 – Gráfico da distribuição percentual dos respondentes por meio de transporte utilizado para 
locomoção de casa para o trabalho e vice-versa 
 

Quanto ao grau de escolaridade, observou-se – conforme aponta a Figura 4.8 – a 

predominância de funcionários em nível de 2º grau (36%), seguidos pelos que estão em nível 

de graduação (30%), 1º grau (19%) e pós-graduação (15%). É considerável, entretanto, a 

parcela dos que declararam escolaridade incompleta (19%), ou seja, não chegaram até o final 

de algum desses níveis. Quando se compara a escolaridade de mulheres e homens, percebe-se 

que, com exceção do nível de 2º grau, eles têm mais escolaridade que elas (Figura 4.9). Esses 

dados indicam uma oportunidade para os gestores da SMS trabalharem em sua política de 
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gestão de pessoas o incentivo a que, principalmente, as funcionárias avancem nos estudos, já 

que elas compõem a maior parte do seu quadro funcional. Num contexto mais amplo, esses 

resultados também sugerem a formulação de políticas públicas integradas de gestão dos 

funcionários públicos, que levem em conta características pessoais e profissionais dessas 

pessoas, além das que aqui estão sendo apontadas. 

 

19%

36%

30%

15%

1o.grau 2o.grau 3o.grau Pós-grad.

 

Figura 4.8 – Gráfico da distribuição percentual dos respondentes por grau de escolaridade 

 

18%

39%

29%

14%

20%

29%

34%

17%

1o.grau 2o.grau 3o.grau Pós-grad.

Mulheres Homens

 

Figura 4.9 – Gráfico da distribuição percentual das mulheres e dos homens por grau de escolaridade 
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4.2. Características profissionais dos sujeitos 

 

Ao se analisar a variável ‘tempo de serviço como funcionário público’, percebe-se, pela 

Figura 4.10, que a grande maioria dos respondentes (61%) trabalha há mais de 10 anos no 

serviço público, 14% entre 6 e 10 anos e 25% há até 5 anos.  

 

Quando se trata da variável ‘tempo de serviço na SMS’, 47% dos funcionários entrevistados 

trabalham lá há mais de 10 anos, 15% entre 6 e 10 anos e 38% há até 5 anos (Figura 4.11). 

Pode-se se dizer, então, que a SMS tem um quadro de funcionários com experiência 

consolidada de trabalho no setor público e, em especial, no sistema de saúde. 

 

48%

22%

14% 13%

3%

Mais de 15
anos

1 a 5 anos 6 a 10 anos 11 a 15 anos Menos de 1
ano

 

Figura 4.10 – Gráfico da distribuição percentual dos respondentes por tempo de serviço como funcionário 

público 
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36% 35%

15%

11%

3%

Mais de 15
anos

1 a 5 anos 6 a 10 anos 11 a 15 anos Menos de 1
ano

 

Figura 4.11 – Gráfico da distribuição percentual dos respondentes por tempo de serviço na Secretaria de Saúde 
de Barra Mansa 
 

Aos serem questionados quanto à razão principal de terem se tornado funcionários públicos, 

30% dos respondentes afirmaram ter sido motivados pela estabilidade que o serviço público 

oferece; 18% acharam que nele poderiam realizar seu desejo de prestar serviços à 

comunidade; 12% estavam desempregados e decidiram fazer concurso público; 8% 

perceberam que tinham vocação; 7% já trabalhavam no setor público por meio de contrato 

temporário e decidiram prestar concurso para manter-se lá; 6% resolveram seguir a orientação 

dos pais, amigos ou familiares; 3% declararam não saber o que queriam da vida e resolveram 

fazer concurso público; 1% sentia-se cansado de trabalhar no setor privado; e 15% 

assinalaram ter outros motivos. A Figura 4.12 identifica visualmente esses percentuais. 
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Figura 4.12 – Gráfico da distribuição percentual dos respondentes pela razão principal de terem se tornado 
funcionários públicos 



 
 

114 

 

Quanto às funções exercidas pelos respondentes, as entrevistas mostraram 57 tipos diferentes, 

as quais foram divididas em sete grupos funcionais, com vistas a facilitar o tratamento dos 

dados. No agrupamento, alguns critérios foram utilizados: a) tipo de trabalho: de atendimento 

em saúde, administrativo ou de campo; b) se trabalho de atendimento em saúde: graduação 

requerida ou nível médio; c) se trabalho administrativo: atividades intimamente ligadas à 

gestão, operacionais ou de apoio. O resultado dessa classificação foi o seguinte:  

 

Grupo 1 (G1) – Profissionais de saúde com nível de graduação 

Médico, dentista, psicólogo, assistente social, fonoaudiólogo, nutricionista e enfermeira 

 

Grupo 2 (G2) – Profissionais de atendimento em saúde com nível médio 

Técnico de higiene dental, técnico de laboratório, técnico de patologia clínica, técnico de 

enfermagem, técnico de saúde mental, técnico radiologista, auxiliar de enfermagem, auxiliar 

de serviços médicos, auxiliar de consultório dentário, atendente de enfermagem e agente de 

saúde mental 

 

Grupo 3 (G3) – Profissionais de setores administrativos em nível de gestão 

Diretor, gerente, coordenador, advogado, comprador, contador, tesoureiro e auditor 

 

Grupo 4 (G4) – Profissionais de setores de conservação ambiental 

Auxiliar de serviços gerais, ajudante, servente, pedreiro, bombeiro hidráulico, copeira e 

pessoal de manutenção 

 

Grupo 5 (G5) – Profissionais de setores administrativo em nível de operação 
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Auxiliar administrativo, agente administrativo, digitador, secretária, chefe de setor, chefe de 

divisão, auxiliar técnico, assessor, almoxarife, auxiliar de escritório e atendente da central de 

informação e atendente de farmácia 

 

Grupo 6 (G6) – Profissionais de setores de apoio administrativo 

Telefonista, recepcionista, motorista, guarda, segurança e vigilante 

 

Grupo 7 (G7) – Profissionais de campo 

Agente de combate a vetores, visitador sanitário, fiscal sanitário, agente de saúde pública, 

agente educador e palestrante. 

 

É possível observar pela Figura 4.13 que a maioria dos respondentes (24%) pertence ao grupo 

2 dos profissionais de nível médio que realizam atendimento em saúde, seguido pelos grupos 

5 e 6 dos profissiona is de setores administrativos em nível de operação e dos setores de apoio 

administrativo, respectivamente, com 17% cada. Os profissionais de setores administrativos 

em nível de gestão representam 14%; médicos, dentistas e outros profissionais de saúde que 

requerem graduação somam 12%; os profissionais dos setores de conservação ambiental 

representam 10%; e os que desenvolvem atividades de campo 6%.  

 

Esses números mostram que 41% dos profissionais respondentes que atuam na SMS realizam 

atividades de atendimento direto em saúde individual e coletiva (G1, G2 e G7), e 59% estão 

envolvidos com ações de cunho mais administrativo. 
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Figura 4.13 – Gráfico da distribuição percentual dos respondentes por grupo funcional 

 

A Gerência de Saúde Coletiva foi a mais representada na pesquisa, com 25% de respondentes, 

seguida da Administrativa, com 24%. As gerências de Atenção Primária e Atenção 

Referenciada somaram 18% e 17%, respectivamente, e em seguida aparecem as gerências 

Financeira (6%) e de Saúde Oral (5%), o Gabinete do Secretário (3%) e a Gerência de 

Doenças Transmissíveis (2%), segundo a Figura 4.14. Os setores pertinentes a cada uma 

dessas gerências podem ser conhecidos no organograma da SMS (Anexo A). 
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Figura 4.14 – Gráfico da distribuição percentual dos respondentes por gerência 

 

Em relação ao quesito ‘salário’, verificou-se que a maioria dos respondentes ganha entre 1 e 2 

salários mínimos, 11% entre 2 e 3 salários mínimos, 7% estão na faixa de 3 a 5, 2% ganham 

de 5 a 6 e 2% recebem acima de 6 salários mínimos (Figura 4.15). Trinta e sete por cento dos 
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respondentes afirmaram ‘sempre’ realizar outro trabalho fora da SMS para aumentar sua 

renda; 36% declararam ‘nunca’ fazer isso; 14% o fazem ‘às vezes’, 9% ‘raramente’ e 4% 

‘quase sempre’, conforme revela a Figura 4.16. A questão da remuneração será melhor 

discutida à frente, quando a categoria ‘compensação justa e adequada’ do modelo de QVT de 

Walton for tratada. 
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Figura 4.15 – Gráfico da distribuição percentual dos respondentes por faixa salarial 
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Figura 4.16 – Gráfico da distribuição percentual dos respondentes por freqüência com que realizam trabalho fora 
da SMS para aumentar o salário 
 

4.3. Resultados gerais da QVT  

 

Para analisar os resultados das oito categorias do modelo de QVT de Walton, optou-se por 

utilizar os valores da média, que permite conhecer a tendência central de um conjunto de 
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observações, e também da mediana, que revela a observação que obteve a maior freqüência de 

ocorrências, representando, portanto, a percepção da maioria da população pesquisada. A 

resposta para cada pergunta permitia uma entre cinco alternativas, ordenadas na seguinte 

condição: 5 = ótima; 4 = boa; 3 = razoável; 2 = ruim; e 1 = péssima. Analisadas de forma 

conjunta, mediante a aplicação do questionário e interpretação segundo a escala acima 

mencionada, as oito categorias obtiveram média 3,4 e mediana 4, o que significa que a QVT 

dos funcionários de carreira da SMS de Barra Mansa é de ‘razoável’ a ‘boa’.  

 

No final do questionário, após terem respondido as perguntas pertinentes ao modelo de 

Walton, foi também solicitado aos sujeitos responderem a questão ‘como você acha que é sua 

QVT?’. O propósito foi examinar e comparar os resultados fornecidos pelo modelo de Walton 

com a percepção declarada pelos respondentes acerca de sua QVT, ao que Fernandes (1996) 

chama de ‘QVT global’. 

 

Consoante as respostas dos sujeitos, a pergunta obteve média 3,7 e mediana 4, o que na 

mesma escala de 5 a 1, também significa uma QVT entre ‘razoável’ e ‘boa’. Logo, há 

coerência entre o resultado da QVT global expresso pelo modelo de Walton e a percepção 

declarada pelos respondentes. 

 

Graficamente, as médias e medianas são representadas conforme a Figura 4.17: 
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Figura 4.17 – Gráfico da média e da mediana da QVT segundo as oito categorias de Walton e segundo as 
respostas à pergunta ‘como você acha que é sua QVT?’  
 

Quando, porém, se comparam os cruzamentos de algumas variáveis com os resultados da 

QVT apontados pelo modelo de Walton e os cruzamentos dessas mesmas variáveis com as 

percepções declaradas pelos respondentes por meio da resposta à pergunta ‘como você acha 

que é sua QVT’, é possível perceber que no segundo caso existe a tendência de melhoria nos 

resultados, como se demonstra a seguir. 

 

4.4. Cruzamentos entre os resultados gerais da QVT e algumas características pessoais e 

profissionais dos respondentes 

 

Quando se faz um recorte de gênero, tendo a mediana como referência, é possível observar 

que ‘razoável’ é a avaliação que as mulheres fazem de sua QVT (Figura 4.18), segundo as 

oito categorias de Walton; os homens, por sua vez, acham que ela é ‘boa’. 
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Figura 4.18 – Gráfico da distribuição percentual de mulheres e homens segundo a avaliação que fazem de sua 
QVT, tendo como base as oito categorias do modelo de Walton 
 

Quando se olha para essa mesma questão tendo como referência a resposta à pergunta ‘como 

você acha que é sua QVT?’, a Figura 4.19 mostra que tanto as mulheres quanto os homens 

declararam que sua QVT é ‘boa’. 
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Figura 4.19 – Gráfico da distribuição percentual de mulheres e homens segundo a avaliação que fazem de sua 
QVT, tendo como base as respostas à pergunta ‘como você acha que é sua QVT?’ 
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Ao se compararem as figuras 4.18 e 4.19 pode-se perceber, ainda, que ambos apontam uma 

concentração de respostas no intervalo ‘razoável’ e ‘boa’. Entretanto, a Figura 4.18, fruto da 

aplicação de um modelo pré-estabelecido de QVT, o de Walton, aponta uma tendência de 

respostas concentradas no conceito ‘razoável’; já a Figura 4.19, derivada da percepção 

abstrata de cada sujeito acerca de sua QVT ao responder à pergunta ‘como você acha que é 

sua QVT?’, apresenta uma tendência de concentração de respostas no conceito ‘boa’.  

 

Quando o recorte é a escolaridade, percebe-se que a maioria dos respondentes que têm nível 

de 1º grau ou pós-graduação acha que a QVT é ‘boa’, e as que estão no nível de 2º grau ou 

graduação acham que ela é ‘razoável’.  Consoante esses dados, percebe-se que a maior parte 

de todas as escolaridades possíveis está presente nos conceitos ‘razoável’ e ‘boa’ (Figura 

4.20). 

5%

31%

41%

23%

1%

9%

43%

38%

9%
5%

48%

39%

8%

47%
50%

3%

Péssima Ruim Razoável Boa Ótima

1o.grau 2o.grau 3o.grau Pós-grad.

 

Figura 4.20 – Gráfico da distribuição percentual dos respondentes por nível de escolaridade, segundo os 
conceitos que atribuem a QVT de acordo com o modelo de Walton 
 

Quando a análise é feita com base na resposta à pergunta ‘como você acha que é sua QVT?’, a 

concentração de respostas é mantida em ‘razoável’ e ‘boa’, porém existe a tendência ao 



 
 

122 

aumento do percentual de respostas no conceito ‘boa’, enquanto os conceitos ‘péssima’, 

‘ruim’ e ‘razoável’ diminuem. O conceito ‘ótima’ exibe a mesma tendência nas duas figuras. 
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Figura 4.21 – Gráfico da distribuição percentual dos respondentes por nível de escolaridade segundo a avaliação 
que fazem de sua QVT, tendo como base as respostas à pergunta ‘como você acha que é sua QVT?’ 
 

Pela análise das duas figuras não é possível afirmar que, isoladamente, baixa ou alta 

escolaridade seja determinante de baixo ou alto nível de QVT. 

 

No cruzamento que tem como base os rendimentos e a mediana da QVT segundo os oito 

critérios de Walton, a maioria dos que ganham entre R$ 350,00 e R$ 700,00 avalia sua QVT 

como ‘razoável’. Os que ganham entre R$ 701,00 e R$ 1.050,00 acham que ela é ‘boa’; 

aqueles que recebem entre R$ 1.051,00 e R$ 1.800,00 a avaliam como ‘razoável’; e quem 

ganha acima de R$ 1.801,00 acha que ela é ‘boa’, conforme é possível observar na Figura 

4.22. 
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Figura 4.22 – Gráfico da distribuição percentual dos respondentes por faixa salarial, segundo os conceitos que 
atribuem à QVT de acordo com a mediana no modelo de Walton 
 

Decidiu-se também verificar o comportamento das variáveis quando o recorte é feito com 

base na mediana obtida por meio da resposta à pergunta ‘como você acha que é sua QVT?’. 

Feito o gráfico, observa-se que, diferentemente da análise anterior, existe uma tendência a que 

a maioria dos respondentes, independentemente da faixa salarial, concentre as respostas na 

opção ‘boa’. A exceção reside apenas em relação àqueles que ganham entre R$ 701,00 e R$ 

1.050,00, que permaneceram entre as opções ‘razoável’ e ‘boa’. Vale lembrar que 75% dos 

funcionários da SMS afirmaram receber entre R$ 350,00 e R$ 700,00 (Figura 4.23). 

 

Até aqui não há evidências que permitam afirmar que a questão salarial seja determinante de 

alta ou baixa QVT. Mais adiante, há outros dados sobre o tema da compensação que poderão 

abrir caminhos para análises adicionais e possíveis constatações. 
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Figura 4.23 – Gráfico da distribuição percentual dos respondentes por faixa salarial, segundo os conceitos que 
atribuem à QVT de acordo com a mediana obtida na resposta à pergunta ‘como você acha que é sua QVT?’ 
 

Quando a análise leva em consideração o tempo de serviço, observa-se que tanto aqueles que 

são funcionários públicos há até 10 anos quanto os que o são há mais de 10 anos – que é a 

grande maioria dos respondentes – percebem sua QVT como sendo de ‘razoável’ a ‘boa’, 

segundo o resultado das oito categorias de Walton. A Figura 4.24 mostra a tendência das 

pessoas que têm até 10 anos como funcionário público de achar que sua QVT é ‘razoável’, ao 

passo que aquelas que têm mais de 10 anos consideram-na ‘boa’. 
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Figura 4.24 – Gráfico da distribuição percentual dos respondentes por tempo de serviço como funcionário 
público, segundo os conceitos que atribuem à QVT de acordo com a mediana no modelo de Walton 
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Por outro lado, quando esta análise é feita segundo o resultado das respostas à pergunta ‘como 

você acha que é sua QVT?’, mais uma vez os dados apresentam uma tendência de melhoria. 

‘Boa’ é a avaliação que sobressai tanto para os que têm até 10 anos de carreira quanto para os 

que têm mais, segundo confirma a Figura 4.25.  
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Figura 4.25 – Gráfico da distribuição percentual dos respondentes por tempo de serviço como funcionário 
público, segundo os conceitos que atribuem à QVT de acordo com a mediana obtida na resposta à pergunta 
‘como você acha que é sua QVT?’ 
 

No cruzamento entre a QVT, segundo o modelo de Walton, e a razão principal que levou os 

respondentes a se tornarem funcionários públicos, a Figura 4.26 aponta que a maioria 

daqueles que ‘estavam desempregados’, foram atraídos pela ‘estabilidade’, pensaram no seu 

desejo de prestar ‘serviços à comunidade’ e alegaram ‘outros’ motivos, atribuiu à QVT o 

conceito ‘razoável’. Os que ‘não sabiam o que queriam’, achavam que tinham ‘vocação’ para 

funcionários públicos ou ‘já eram contratados’ temporariamente e desejavam manter-se na 

profissão, consideraram-na ‘boa’. Quem se disse ‘cansado do emprego’, que tinha ou que 

recebeu ‘orientação de terceiros’ ficou empatado entre uma QVT ‘razoável’ e ‘boa’. 
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Figura 4.26 – Gráfico da distribuição percentual dos respondentes pela razão principal de terem se tornado 
funcionários públicos, segundo os conceitos que atribuem à QVT de acordo com a mediana no modelo de 
Walton 
 

Quando o ponto de referência é a pergunta ‘como você acha que é sua QVT?’, a Figura 4.27 

mostra que em oito das nove justificativas apresentadas os respondentes percebem sua QVT 

como ‘boa’. Semelhantemente à Figura 4.26, os que alegaram estar ‘cansados do emprego’ 

permanecem empatados entre uma QVT ‘razoável’ e ‘boa’. 
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Figura 4.27 – Gráfico da distribuição percentual dos respondentes pela razão principal de terem se tornado 
funcionários públicos, segundo os conceitos que atribuem à QVT de acordo com a  mediana obtida na resposta à 
pergunta ‘como você acha que é sua QVT?’ 
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De forma resumida, esses dados podem ser apresentados no quadro 4.1 abaixo: 

 

Conceito de QVT atribuído pela maioria Razão principal de ter se tornado 

funcionário público Modelo de Walton Como você acha que é 

sua QVT? 

Desemprego 

Estabilidade 

Serviços à comunidade 

 

Razoável 

 

Boa 

Não sabia o que queria 

Vocação 

Já era contratado temporário 

 

Boa 

 

Boa 

Boa Orientação de terceiros 

Cansado do emprego 

 

Empatados entre 

razoável e boa 

Empatado entre razoável 

e boa 

 

Quadro 4.1. Resumo da razão principal dos respondentes terem se tornado funcionários públicos 

 

No cruzamento entre a percepção da QVT, segundo o modelo de Walton, e as gerências às 

quais os respondentes estão ligados, alguns resultados chamam atenção: a Gerência de Saúde 

Oral é aquela que possui o maior índice de respondentes cuja QVT é ‘boa’; a Administrativa 

concentra o maior número de respondentes com QVT ‘ótima’, índice que se iguala aos de 

QVT ‘razoável’ e ‘boa’. Com exceção da Saúde Coletiva, nenhuma outra gerência apresentou 

respondentes com QVT ‘péssima’. Esses percentuais podem ser observados na Figura 4.28. 
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Figura 4.28 – Gráfico da distribuição percentual dos respondentes por gerência, segundo os conceitos que 
atribuem à QVT de acordo com a mediana no modelo de Walton 
 

A Figura 4.29, feita com base na pergunta ‘como você acha que é sua QVT?’, revela 

diferenças interessantes quando comparado à 4.28. Dentre elas, na Gerência de Saúde 

Coletiva não mais aparece o conceito QVT ‘péssima’, que passa a estar incluído nas gerências 

de Atenção Referenciada, Financeira e no Gabinete do Secretário. O conceito ‘boa’ passa a 

predominar em todas as gerências – na de Doenças Transmissíveis 100% dos respondentes 

declararam ter uma QVT ‘boa’. A Saúde Oral manteve os mesmos resultados. 
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Figura 4.29 – Gráfico da distribuição percentual dos respondentes por gerência, segundo os conceitos que 
atribuem à QVT de acordo com a mediana obtida na resposta à pergunta ‘como você acha que é sua QVT?’ 
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No cruzamento entre as funções e o resultado da QVT segundo o modelo de Walton, os 

profissionais do grupo 2 (atendimento em saúde com 1º e 2º graus), do grupo 4 (setores de 

apoio ambiental) e do grupo 6 (setores de apoio administrativo) apresentam QVT ‘razoável’. 

Juntos, esses profissionais representam 51% dos respondentes da SMS. Os dos grupos 1 

(profissionais de saúde com graduação requerida), 3 (setores administrativos em nível de 

gestão), 5 (setores administrativos em nível de operação) e 7 (profissionais que atuam em 

campo) apresentam QVT ‘boa’ e representam 49% de todos os respondentes. O grupo 4 

(funcionários dos setores de apoio ambiental) é o único que apresenta o conceito QVT 

‘péssima’ e também o que concentra o maior número de respondentes que apresentam QVT 

‘ótima’. Isso pode ser identificado na Figura 4.30, a seguir. 
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Figura 4.30 – Gráfico da distribuição percentual dos respondentes por função, segundo os conceitos que 
atribuem à QVT de acordo com a mediana no modelo de Walton 
 

Quando a referência é a pergunta ‘como você acha que é sua QVT?’, a Figura 4.31 mostra que 

a percepção de QVT ‘razoável’ tende a diminuir em todos os grupos, ao passo que ‘boa’ tende 

a aumentar. Exceção se faz no grupo 7 (profissionais de campo), em que, embora prevaleça a 



 
 

130 

percepção de QVT ‘boa’, o índice diminui para ceder lugar ao aumento de ‘ótima’. Quanto à 

percepção de QVT ‘péssima’, esta passa a aparecer nos grupos 2 (profissionais de 

atendimento em saúde em nível de 1º e 2º graus) e 6 (profissionais do setor de apoio 

administrativo), além do 4, já presente na Figura 4.29. É interessante observar também que no 

grupo 3 (setor administrativo em nível de gestão), desaparecem as percepções de QVT ‘ruim’ 

e ‘ótima’, cujos respondentes passam a integrar o conjunto daqueles que responderam 

‘razoável’ e ‘boa’. 
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Figura 4.31 – Gráfico da distribuição percentual dos respondentes por função, segundo os conceitos que 
atribuem à QVT de acordo com a mediana obtida na resposta à pergunta ‘como você acha que é sua QVT?’ 
 

O fato de as variáveis isoladas apresentarem a tendência a um melhor resultado sempre que 

cruzadas com a pergunta ‘como você acha que é sua QVT?’, em comparação com o resultado 

obtido pela aplicação do modelo de Walton, pode ser um indício de que faltam elementos ao 

modelo para avaliar a QVT dos funcionários públicos de carreira da SMS de Barra Mansa. No 

trecho que traz as cons iderações finais da pesquisa há uma análise mais detida dessa 

observação. 



 
 

131 

 

Feitas as análises com base nos resultados da QVT global dos respondentes, passa-se à 

apresentação e análise das oito categorias do modelo de Walton. 

 

4.5. Apresentação e análise dos resultados das oito categorias de QVT do modelo de Walton 

 

A Tabela 4.1 mostra o ranking das categorias de QVT segundo as médias e medianas obtidas.  

 

 

Tabela 4.1 – Resultado das categorias do modelo de QVT de Walton 

Categoria Média Mediana Conceito 

Trabalho e espaço total da vida 4,2 5 Entre boa e ótima 

Integração social na organização 3,9 4 Entre razoável e boa 

Constitucionalismo 3,9 4 Entre razoável e boa 

Utilização e desenvolvimento de capacidades 3,7 4 Entre razoável e boa 

Condições de saúde e segurança no trabalho 3,5 4 Entre razoável e boa 

Relevância social da vida no trabalho 3,5 3 Razoável 

Oportunidade de crescimento e segurança 3,0 3 Razoável 

Compensação justa e adequada 2,1 1 Entre ruim e péssima 

 

 

Graficamente as médias e medianas da tabela ficam assim representadas, conforme Figura 

4.32: 
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Figura 4.32 – Gráfico da média e da mediana individuais  das oito categorias do modelo de QVT de Walton 

 

Os resultados individuais das perguntas que compõem cada categoria no questionário podem 

ser observados no Apêndice B. 

 

As oito categorias de Walton serão apresentadas e analisadas seguindo a ordem decrescente 

de classificação demonstrada na Tabela 4.1. Aqui também serão acrescentados os relatos dos 

funcionários que participaram das nove entrevistas com perguntas abertas, conforme descrito 

na metodologia da pesquisa.  

 

4.5.1. Trabalho e espaço total da vida 

 

Essa categoria obteve média 4,2 e mediana 5, o que significa ter sido avaliada como de ‘boa’ 

a ‘ótima’ pelos respondentes. A maioria afirmou que o trabalho na SMS nunca prejudica sua 

vida familiar, que sempre tem tempo para lazer e/ou atividades sociais e que nunca acha sua 

jornada de trabalho excessiva. Nessa categoria está a variável melhor pontuada, dentre as 36 

pesquisadas no conjunto das oito categorias: o não-prejuízo à vida familiar, que obteve média 

Ótima 
Boa 
Razoável 
Ruim 
Péssima 
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4,6 e mediana 5. Ela aparece claramente nos relatos de alguns funcionários quando dizem 

entender que QVT, dentre outras coisas, é “ter um horário de trabalho que permita cumprir 

com as obrigações profissionais sem prejudicar a atenção e as necessidades familiares. Acho 

importante poder flexibilizar meu horário de trabalho vez ou outra para atender a alguma 

necessidade familiar ou pessoal”. O funcionário relata que a possibilidade de poder escolher o 

período de férias melhorou muito a sua QVT e complementa: “É horrível quando não te 

permitem tirar férias na mesma época em que seus filhos estão de férias na escola”. Outro 

entrevistado, que relatou ter deixado o setor privado espontaneamente, após quatro anos de 

trabalho em metalurgia, para trabalhar no serviço público, foi veemente ao comparar os dois 

setores: “O setor privado te priva mesmo! É primeiro eles, depois o funcionário. O setor 

público é mais tolerante.” 

 

Quanto à carga horária de trabalho, os respondentes não a consideram excessiva, e sobre a 

prática de horas extras o relato de alguns entrevistados demonstra certa insatisfação em 

relação à atual proibição instituída pelos gestores, pois viam nela uma forma de aumentar o 

rendimento mensal. É importante deixar claro aqui que tal insatisfação em hipótese alguma se 

relaciona à carga horária de trabalho não ser excessiva, mas à questão financeira. 

 

Foi possível perceber que a experiência de trabalho na SMS não parece produzir efeitos 

negativos sobre outras esferas da vida do trabalhador, principalmente na sua relação com a 

família. Aparentemente é possível atender as necessidades do trabalho de forma equilibrada. 
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4.5.2. Integração social na organização 

 

Em segundo lugar no ranking das categorias, esta foi avaliada como ‘boa’ pelos respondentes, 

com média 3,9 e mediana 4. Segundo mais da metade dos entrevistados, não existe qualquer 

tipo de discriminação (sexo, raça, religião) por parte da chefia ou dos colegas. Questionados 

quanto ao relacionamento da chefia com os funcionários, 75% respondeu que ele é ‘bom’ ou 

‘ótimo’; 51% acha que a chefia ‘sempre’ ou ‘quase sempre’ dá abertura para que os 

funcionários dêem sugestões no trabalho. Vários relataram nunca terem sido obrigados a 

trabalhar onde e com o que não quisessem. A flexibilidade e a disponibilidade da chefia para 

ouvir aparecem como duas das melhores razões de se trabalhar no serviço público: “Você 

sempre é ouvido, mesmo que nem sempre seja atendido”. Por outro lado, há também o relato 

de que o Secretário de Saúde e o Prefeito são figuras muito distantes dos funcionários, o que é 

apontado como motivo de insatisfação com o trabalho.  

 

Quanto ao relacionamento com os colegas, 94% dos entrevistados responderam ser ‘bom’ ou 

‘ótimo’. A maioria considera que ‘sempre’ ou ‘quase sempre’ há amizade e colaboração entre 

os funcionários da SMS, mesmo quando não integram o mesmo setor. Há quem aponte “a 

amizade e o companheirismo dos colegas”, “o ambiente, a integração, o companheirismo no 

trabalho, conseguir contagiar os colegas com as coisas boas e sentir que os colegas gostam de 

você” como as razões de maior satisfação com o trabalho, o que denota a importância do 

relacionamento interpessoal atribuída pelos respondentes. Uma confirmação disso pôde 

também ser encontrada no relato de uma entrevistada que, ao desenvolver iniciativas que 

visavam à humanização no atendimento aos usuários das unidades de saúde, chamou a 

atenção também de funcionários que passaram a procurá-la para ajudá- los a solucionarem 
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problemas de relacionamento entre eles. Nas palavras da funcionária, “este trabalho contagiou 

os colegas”. 

 

Quanto ao equilíbrio na ascensão profissional entre todas as categorias de trabalhadores, a 

influência política é evidente nos relatos. Há pessoas que nunca foram promovidas em mais 

de 15 anos de serviço, enquanto outras vinculam à influência política as promoções que têm 

recebido, o que sinaliza a existência de uma relação clientelista própria de uma hierarquia 

verticalizada, conforme aponta Putnam (2002). A sujeição a fatores de natureza política foi 

apontada como uma das diferenças entre um trabalhador da iniciativa privada e um 

funcionário público. “A pessoa que faz concurso público já sabe que não vai ter crescimento 

profissional. No privado você se esforça mais para crescer. No privado a pessoa investe em 

qualificação e o chefe vê e aproveita a capacidade. No público não. O que manda é a política. 

Isso é desmotivante”. 

 

 

4.5.3. Constitucionalismo 

 

Esta categoria obteve média 3,9 e mediana 4, o que significa ter sido avaliada como ‘boa’ 

pelos respondentes, e ficou em terceiro lugar no ranking. A maioria declara-se respeitada na 

sua privacidade, tanto pela chefia quanto pelos colegas. Além disso, 67% se sentem à vontade 

para ‘sempre’ ou ‘quase sempre’ demonstrar sentimentos, experiências e idéias aos colegas e 

superiores, o que denota exercerem o direito de se expressarem abertamente, até mesmo 

discordando das idéias dos superiores, sem medo de represália. Entretanto, 69% dos 

respondentes declararam acreditar que na SMS os funcionários ‘às vezes’, ‘quase sempre’ ou 

‘sempre’ são levados a agir de acordo com o pensamento individual de seus chefes, em vez de 



 
 

136 

seguir regras comuns a todos. Tal fato demonstra que o órgão necessita melhorar no que diz 

respeito à prática da transparência, garantindo aos funcionários o direito de serem conduzidos 

por normas organizacionais comuns a todos e não pelo jugo de pessoas em especial. 

 

Nas entrevistas abertas, registrou-se um relato acerca do sistema de gestão do funcionalismo 

público em Barra Mansa, que foi apontado como uma das razões de insatisfação com o 

trabalho: “O sistema parece que está mais interessado em gerar perdas para o funcionário do 

que ganhos. Tem gente que mente que mora em tal lugar só para ganhar vale-transporte. 

Quem não mente não ganha. Esse governo está sendo muito bom para a população, mas 

péssimo para o funcionário”. Outro relato aponta para algumas regalias que podem ser 

desfrutadas por funcionários de certos órgãos da prefeitura: “No dia do pagamento, por 

exemplo, os funcionários da SUSESP só trabalham até a hora do almoço. Mas isso só 

acontece lá. Acho que os funcionários da SUSESP e do SAAE têm um pouco mais de regalia 

porque a SUSESP e o SAAE são as meninas-dos-olhos do prefeito”. Explica-se aqui que 

SUSESP e SAAE são duas autarquias; a primeira equivale à Secretaria de Obras e a segunda é 

o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. 

 

Estes relatos apontam também para a necessidade, não necessariamente no âmbito específico 

da SMS, mas no da prefeitura, que é a gestora do funcionalismo público do município, de 

atentar para o direito que os trabalhadores têm de desfrutar de tratamento igualitário em todas 

as questões, conforme propõe o modelo de QVT de Walton. Cabe lembrar, porém, que 

conferir a eles um tratamento igualitário não necessariamente significa oferecer exatamente os 

mesmos benefícios, mas pode compreender outras ações de mesma magnitude e significância 

que deixem os funcionários da SMS em pé de igualdade com os demais. Num contexto mais 
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amplo, estes também são bons indicadores para se pensar em políticas públicas integradas que 

garantam ao funcionário público condições serem tratados com igualdade. 

 

4.5.4. Utilização e desenvolvimento de capacidades 

 

A categoria foi considerada entre ‘razoável’ e ‘boa’ pelos respondentes. Sua média é de 3,7 e 

a mediana 4. Embora 92% tenham respondido ter o conhecimento necessário para decidir o 

quê e como fazer o trabalho, 63% afirmaram que ‘às vezes’, ‘quase sempre’ ou ‘sempre’ 

precisam pedir autorização superior antes de tomar decisões, o que caracteriza baixo nível de 

autonomia típico de uma estrutura em que as relações são verticalizadas. Essa idéia é coerente 

com a categoria anterior – constitucionalismo –, que apontou que a maioria dos funcionários é 

levada a agir de acordo com o pensamento individual de seus chefes, em vez de seguir regras 

comuns a todos. Mesmo assim, mais da metade dos respondentes afirma que seu trabalho 

permite o exercício de várias qualidades e habilidades.  

 

Quanto à participação na tomada de decisões que impliquem no planejamento e na 

implementação das atividades, 52% dos respondentes declararam que ‘sempre’ ou ‘quase 

sempre’ participam das decisões no trabalho, ao passo que 48% afirmaram participar ‘às 

vezes’, ‘raramente’ ou ‘nunca’. Contudo, 85% afirmam possuir uma clara percepção de como 

o seu trabalho produz conseqüências sobre o trabalho dos outros, o que denota que, 

independentemente de participarem ou não das decisões, a maioria tem algum grau de 

informação do trabalho como um todo e que compreende a importância e o impacto das 

próprias ações na perspectiva mais ampla. Essa constatação é coerente e talvez possa ser 

explicada pelo fato de que o quadro de servidores da SMS é formado por trabalhadores com 

experiência consolidada no serviço público e na SMS, conforme mencionado anteriormente 
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no item que trata das características profissionais dos sujeitos. Apesar disso, há relatos de 

insatisfações com relação à falta de informação sobre mudanças ou criação de novos 

procedimentos de trabalho, o que, segundo os entrevistados, gera transtornos nas suas rotinas 

de trabalho, principalmente nos casos de atendimento direto aos cidadãos e prestação de 

contas às instâncias competentes. 

 

Ainda no campo da informação, 46% dos respondentes afirmaram ‘sempre’ ou ‘quase 

sempre’ receber da chefia comentários positivos ou negativos sobre o trabalho a fim de que 

possam melhorar, e 33% disseram que com eles isso ‘às vezes’ acontece. Nas entrevistas 

abertas, essa dimensão de feedback não foi mencionada. 

 

4.5.5. Condições de saúde e segurança no trabalho 

 

De ‘razoável’ a ‘boa’ foi também a avaliação dos respondentes sobre esta categoria. Setenta e 

três por cento atribuíram esses dois conceitos para as condições do ambiente de trabalho, 

considerando quesitos como iluminação, ventilação, higiene, organização, móveis, 

equipamentos, etc. Nas entrevistas abertas, constatou-se que grande parte dos funcionários 

mencionou aspectos ambientais e de segurança do seu local de trabalho ao definir o que 

entende por QVT, como será possível observar adiante nesta pesquisa. O número de vezes 

que esses indicadores apareceram nas respostas leva a pensar na precariedade dos ambientes 

onde são prestados serviços à população, salvo algumas exceções – locais não muito limpos, 

móveis velhos, layout ultrapassado, um visual muito diferente daquele que é comum nas 

organizações do setor privado. E isso chama a atenção não só de quem utiliza os serviços 

públicos, mas também dos funcionários que são quem passa grande parte do seu tempo ali. 

Sobre esse aspecto, um dos entrevistados relatou: “A Subsecretária deu uma arrumada aqui, 
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pintou, colocou uns quadros e a Saúde ficou mais bonita. Todos os setores da prefeitura 

tinham que ser assim”. Outro afirmou: “Se os equipamentos não fossem tão precários, eu 

ficaria mais satisfeito. [...] não temos bons recursos tecnológicos”. 

 

4.5.6. Relevância social da vida no trabalho 

 

Com média 3,5 e mediana 3, a categoria foi avaliada como ‘razoável’ pelos respondentes e 

ocupa o sexto lugar no ranking das oito categorias. Entretanto, um fato chama a atenção: nela 

está a segunda variável melhor pontuada dentre as 36 pesquisadas: o orgulho do serviço 

prestado na SMS, que obteve avaliação máxima de 76% dos respondentes. 

 

Mais da metade dos funcionários declarou ‘sempre’ ou ‘quase sempre’ ter orgulho de ser 

funcionário público, porém acha que a imagem da categoria no Brasil é ‘ruim’ ou ‘péssima’, 

enquanto em Barra Mansa ela é ‘razoável’. Quanto à imagem da SMS em Barra Mansa, 79% 

acham que ela é de ‘razoável’ a ‘boa’.  

 

Nas entrevistas abertas, há relatos acerca da imagem que os trabalhadores têm da organização 

e de si mesmos. Dos nove entrevistados, oito apontaram o aspecto da prestação de serviços à 

população como aquilo que o trabalho do servidor público tem de melhor. Os depoimentos 

confirmam que a maioria dos funcionários públicos da SMS de Barra Mansa tem consciência 

e orgulho do benefício social que produz por meio do serviço que presta à população; logo, é 

possível compreender o fato de que o ‘orgulho do serviço que presta’ foi a segunda variável 

melhor pontuada dentre as 36 pesquisadas. Ela é evidente em expressões e relatos do tipo: “a 

satisfação de saber que faz algo em prol da comunidade”, “sempre poder ajudar o próximo”, 

“quando consegue resolver o problema de alguém”, “o trabalho é voltado para a população 
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carente”, “[...] quando consegue atender a necessidade do paciente sem dificuldade interna e 

externa”, “poder fazer algo pelo próximo; o pouco que a gente faz alivia a dor das pessoas; 

servir”, “[...] eu gostava mais de trabalhar no PSF (Programa Saúde da Família) porque é a 

prevenção da doença. A gente se empenha mais pelo paciente. Faz um vínculo de amizade”. É 

coerente com esses relatos o fato de que a segunda opção mais escolhida dentre as oferecidas 

para indicar a principal razão de ter se tornado funcionário público foi achar que dessa forma 

poderia realizar seu desejo de prestar serviços aos cidadãos. Uma das entrevistadas afirmou: 

“[...] para se trabalhar no serviço público tem que ter dom para servir ao próximo. Tem que 

estar disposto a ouvir, a entender”.  

 

A maioria deles também apontou como motivo de insatisfação o fato de nem sempre 

conseguir atender a demanda por serviços de saúde. Segundo eles, a procura é sempre maior 

do que a oferta, apesar de todo o empenho da administração em oferecer mais, o que causa no 

funcionário uma “[...] sensação de que ficou devendo”. Esse sentimento é piorado quando ele 

se depara com situações em que o clientelismo é preponderante: “[...] tem quinhentas pessoas 

na fila esperando por um exame e vem um político e por causa dele tenho que passar uma 

outra na frente das que já estão esperando há um tempão”. Mais uma vez aqui há elementos 

que levam a pensar na necessidade de políticas públicas integradas que garantam a 

transparência nos processos de serviços prestados ao público. 

 

Outro aspecto relativo à imagem do servidor público mencionado pelos entrevistados tem a 

ver com o rótulo de ‘vagabundo’ de que trata Codo (2003). Ao ser questionado sobre ações ou 

situações que pioram a sua QVT, um deles aponta a relação entre a falta de recursos para 

trabalhar e ser tachado de vagabundo, em especial no contexto das novas equipes de governo 

que assumem a gestão após as eleições: “O governo novo entra achando que todo funcionário  
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público é vagabundo. Isso não aconteceu com o atual prefeito porque ele também é 

funcionário público. Normalmente eles falam que o funcionário público é vagabundo, mas 

nem sabem das dificuldades que ele enfrenta. A pessoa tem que gostar mesmo de ser servidor 

público, pois é tachado de vagabundo”.  

 

Há também aqueles que criticam e rotulam os colegas de vagabundos por conta de situações 

em que não há cooperação entre eles na realização das tarefas: “O serviço cresceu muito e 

alguns colegas que estão próximos de se aposentar ou que são vagabundos não cooperam e 

não têm interesse em aprender coisas novas que agilizam o trabalho. Computador, por 

exemplo. Fica chato ter que trabalhar pelo outro”. A complacência de alguns chefes em 

relação a esta situação é evidente na afirmação: “[...] o chefe que é amigo fora do serviço 

acaba sendo complacente, atura que alguns não trabalhem e sobrecarrega outros porque sabe 

que a gente não vai deixar de fazer o serviço”. Além disso, denota a transposição da relação 

privada para o espaço do trabalho. Essa postura também pode contribuir para a permanência 

da imagem do vagabundo entre os colegas, além de denotar a ausência de reciprocidade que, 

segundo Putnam (2002, p.182), “serve para conciliar interesse próprio com solidariedade”. 

 

4.5.7. Oportunidade de crescimento e estabilidade profissional 

 

Essa categoria obteve média e mediana 3, o que significa que os respondentes a consideraram 

‘razoável’. Mais da metade acha que a SMS ‘nunca’ ou ‘raramente’ oferece chance de 

crescimento no trabalho e oportunidades iguais para todos. A maioria considera também que o 

funcionário público ‘nunca’ ou ‘raramente’ pode crescer sem influência política ou que seu 

trabalho proporciona crescimento pessoal, o que é coerente com os relatos anteriores que 

remetem à cultura clientelista presente na questão da carreira. A variável ‘oportunidade de 
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crescimento’ é uma das que causam mais insatisfação entre os respondentes, ocupando o 32º 

lugar no ranking das 36 pesquisadas. 

 

O foco dessa categoria é a carreira em vez da tarefa. Nesse quesito, a maior parte dos relatos 

aponta para a influência política como propulsora dos ganhos e das perdas na carreira: vários 

entrevistados afirmam que as promoções foram alcançadas por indicação. Um deles declara 

nunca ter se envolvido com política, mas que aprendeu a fazer isso com a atual administração 

e tem apoiado o atual prefeito. Ao longo da carreira no serviço público, sempre trabalhou no 

que gosta, nunca no que mandavam. Sempre recusou propostas que não o agradavam, nunca 

foi obrigado a aceitá- las. Acredita que de certo modo teve liberdade de construir sua 

trajetória. “Se você estiver satisfeito tem condições de criar sua trajetória”. Outro relata que 

há cerca de 15 anos chegou a ser transferido de secretaria por conta de um desentendimento 

pessoal com o prefeito. Não há evidências da existência de uma forma instituída de concorrer 

a posições superiores que não seja por influência política; aliás, ela é apontada pela maioria 

dos entrevistados como o pior aspecto do trabalho no serviço público.  

 

Talvez, por essas questões, a escolaridade pareça não ser tão determinante no nível de QVT 

dos funcionários públicos de carreira da SMS de Barra Mansa, conforme mencionado 

anteriormente e demonstrado na Figura 4.20. Outra evidência aparece no seguinte relato: 

“Tem gente quase analfabeto que um belo dia aparece como chefe por causa da política”. 

 

Quanto a proporcionar ao trabalhador o incentivo necessário para que ele mantenha a 

atualização e o aprimoramento profissionais continuamente, percebe-se também a necessidade 

da construção de políticas públicas integradas. Relatos indicam que não há um sistema de 

treinamento organizado. A falta de investimento em aperfeiçoamento profissional por parte da 
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SMS foi apontada como razão de insatisfação com a QVT: “Teve um curso que eu queria 

fazer e que eu só fiz porque um amigo me emprestou o dinheiro”. Esse aspecto também foi 

apontado como uma das diferenças entre os setores privado e público: “[...] no governo do PT 

(Partido dos Trabalhadores) a gente fazia mais treinamento. Hoje não temos um programa de 

treinamento. O setor privado tem. Ele investe no aperfeiçoamento do funcionário”. Os 

números mostram que 35% dos respondentes avaliam o sistema de treinamento da SMS como 

‘ruim’ ou ‘péssimo’, e 33% acham que ele é ‘razoável’. 

 

Outro aspecto que integra a categoria é a estabilidade profissional. Sessenta e três por cento 

dos respondentes declaram ‘sempre’ ou ‘quase sempre’ sentir-se satisfeitos com a estabilidade 

do funcionário público no emprego. Ela é também a opção mais selecionada dentre as 

oferecidas para indicar o motivo principal de terem se tornado funcionários públicos. No 

ranking das 36 variáveis pesquisadas ocupa o nono lugar em pontuação.   

 

Nos relatos obtidos nas entrevistas abertas, a maioria das pessoas mostrou-se favorável à 

estabilidade, apontando-a como um dos melhores aspectos do trabalho como funcionário 

público. A constatação remete a tudo o que nesta pesquisa já foi mencionado acerca da 

precarização do trabalho com que se vive nos dias de hoje, em que a ausência de estabilidade 

é fator marcante. Vários respondentes manifestaram sua crítica àqueles que têm na 

estabilidade um motivo para não se dedicarem tanto ao trabalho quanto deveriam: “[...] Acho 

que o funcionário público não deve abusar da estabilidade para ficar de moleza”; “[...] o 

funcionário público é mais manhoso. Encosta mais na estabilidade”; “a questão da 

estabilidade do servidor público é prejudicial; torna o servidor mais relaxado no trabalho; ele 

passa a abusar. Não sou contra a estabilidade, só contra o abuso”; “[...] incomoda quando 

você vê que o colega faz corpo mole e você tem que trabalhar por ele; e a chefia não faz nada. 
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Eles se acham ‘funcionários públicos’, não vão ser mandados embora”. Um entrevistado 

afirma que o trabalho no serviço público “é um trabalho como outro qualquer, a não ser pela 

estabilidade”. Ele acredita que o trabalhador vagabundo existe, mas que há esforços para 

acabar com isso. Contudo, para ele, parece que muita gente faz concurso público com a 

intenção de não trabalhar, e relata uma experiência vivida no seu setor de trabalho em que a 

administração afastou vários colegas por mau desempenho e isso melhorou o trabalho de 

todos, pois só ficaram aqueles dispostos a trabalhar bem: “O fato de termos excluído os 

colegas que não gostavam de trabalhar melhorou a QVT”. 

 

Há, porém, quem entenda que o fato de o funcionário abusar da estabilidade pode significar 

uma forma de protesto contra o sistema: “Quando o sujeito tira licença uma atrás da outra, ele 

sabe que não vai acontecer nada com ele. Mas, no fundo, isso afeta a auto-estima porque ele 

não queria ser assim”. 

 

Foi também possível perceber que a estabilidade é fator claro de diferenciação entre os 

segmentos público e privado: “Acho que tem muita gente que quer sair do privado para o 

público por causa da estabilidade. O setor privado não tem estabilidade, mas tem melhores 

salários”. Um dos entrevistados, que pediu demissão de um emprego no setor privado para 

trabalhar como funcionário público há pouco mais de um ano, ao ser questionado sobre a 

razão que o levou a escolher o setor público para trabalhar, disse: “A ilusão da estabilidade. É 

trabalho até morrer! [...] achava que ia ganhar mais, mas não foi verdade”. Essa afirmação 

denota que a estabilidade por si só parece não ser sinônimo de satisfação, como muitos podem 

pensar. O peso de outras questões como a remuneração pode ser tão significativo quanto o da 

estabilidade. 
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4.5.8. Compensação justa e adequada 

 

Esta é a categoria que gera mais insatis fação entre os respondentes, com média 2,1 e mediana 

1, que significam respectivamente ‘ruim’ e ‘péssimo’. A maioria dos respondentes considera 

que seu salário ‘nunca’ é adequado ao trabalho nem justo ao compará- lo com o de outras 

funções na Prefeitura de Barra Mansa que exigem o mesmo grau de responsabilidade e 

conhecimento ou com o da mesma função em outros órgãos públicos, como o Ministério da 

Saúde, o INSS, etc. Nas entrevistas abertas, não houve quem não mencionasse o baixo salário 

como aquilo que o trabalho como funcionário público tem de pior: “O que se ganha aqui não 

dá para o ser humano sobreviver”; “às vezes fico em depressão porque meu salário já deu para 

sobreviver e hoje não dá”. Há quem tenha sido contratado como funcionário público há bem 

pouco tempo que chega a afirmar que pretende continuar na prefeitura, mas que vai fazer 

outros concursos e tentar outra colocação no mercado, por causa do baixo salário: “Isso aqui é 

temporário”. Essas percepções parecem ser coerentes, já que 78% dos funcionários da SMS 

ganham entre R$ 350,00 e R$ 700,00 e 63% deles têm mais de 10 anos de serviços públicos 

prestados, o que não configura início de carreira. 

 

A falta de isonomia salarial também foi apontada como um dos piores aspectos do trabalho no 

setor público: “Acho um absurdo que um coordenador de Fomento à Agricultura, que é um 

CC2 (Cargo Comissionado nível 2), ganhe os mesmos mil e quinhentos reais para contar boi 

no pasto, que um coordenador de Compras, que também é CC2 e que tem que prestar contas 

ao Tribunal de Contas. Se o fomentador de Agricultura erra na contagem de bois, não 

acontece nada, mas se as contas do prefeito não estiverem corretas, ele pode até ser preso”. 

Outra entrevistada relatou que, anos atrás, quando os funcionários do Ministério da Saúde 

foram conduzidos ao município para trabalhar, houve um choque muito grande, pois os 
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salários deles eram muito maiores que os do funcionalismo municipal e não havia diferença 

entre as tarefas que realizavam. Segundo ela, isso acontece até hoje.  

 

Pode-se perceber por meio desses relatos que a falta de isonomia salarial produz rivalidade 

entre os funcionários em vez de reciprocidade. Além disso, os baixos salários, somados à falta 

de perspectiva de carreira, fazem com que muitos funcionários, principalmente aqueles com 

mais tempo de serviço, sintam que têm como único objetivo a aposentadoria: “O objetivo do 

servidor público hoje é aguardar a aposentadoria. A LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) 

travou muito o prefeito de dar aumento de salário”.  

 

Existe quem se refira a essa questão na própria forma como define QVT: “QVT é trabalhar 

com satisfação, ser respeitado como profissional, ter condições de desenvolver um bom 

trabalho, ter incentivo, colaboração e reconhecimento para que a aposentadoria seja um 

processo normal e que o funcionário não deseje que ela chegue logo”. E acrescenta: “Do jeito 

que o servidor público trabalha aqui em Barra Mansa e no Brasil, fica todo mundo querendo 

que a aposentadoria chegue logo”. Outra entrevistada acha que o tempo de casa interfere na 

forma com que o funcionário vê o serviço público e vive a QVT. Ela afirma que com o tempo 

o funcionário público “[...] vai perdendo certas fantasias”. Depois, corrige: “Não são 

fantasias, são esperanças”. E explica: “Esperança de crescer, vontade de crescer, não só pelo 

salário, mas também para aprender coisas novas”. Isso, segundo ela, faz com que as pessoas 

se voltem mais para a aposentadoria. Nesses relatos é possível perceber a falta de esperança e 

de percepção de futuro que permeiam a vida do funcionário público. O seu presente sem 

sentido o leva a pensar na aposentaria como quem pensa numa ‘morte simbólica’. 
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Mas há também aqueles que dizem não se guiar apenas pela questão salarial. Uma 

entrevistada relatou que obteve algumas melhorias salariais decorrentes da aceitação de 

alguns convites da administração para assumir cargos de maior nível, porém tem guiado sua 

carreira mais pelo sentimento quanto à atividade que estará realizando do que pelos salários e 

gratificações que podem ser incorporados aos rendimentos. Ela acredita que “os que se 

preocupam com o social se preocupam menos com suas próprias questões”. Outra, que é 

graduada na área das ciências exatas, afirma ter vontade de fazer outra faculdade que a 

capacite a trabalhar mais de perto ainda com a questão social: “Eu não penso em sair do 

serviço público não. [...] Às vezes penso em fazer outra faculdade que veja mais a questão 

social, para estar atuando de outra maneira, mesmo que não seja para ter isso como uma fonte 

de renda, mas para que eu possa desempenhar outras atividades. Mas eu pretendo continuar 

no serviço público”. Até aqueles que afirmam que o salário não é suficiente para sobreviver 

afirmam também: “Gosto do que faço e por isso supero essas dificuldades. Já larguei um 

trabalho antes onde eu ganhava muito bem, mas não gostava do que fazia. Acho que a vida 

tem que ser assim. Não vale a pena fazer o que a gente não gosta por dinheiro nenhum”. Aqui, 

mais uma vez, percebe-se a importância de a pessoa se reconhecer no trabalho que realiza; 

quando isso não acontece, ele dificilmente trará realização, tornar-se-á mera ocupação. 

 

Quanto aos benefícios que recebem da SMS, 78% dos respondentes acham que são ‘bons’ ou 

‘razoáveis’, mas há relatos de insatisfação com o recente aumento no desconto pelo plano de 

saúde, que, segundo eles, foi maior que o aumento de salário concedido pelo prefeito: “O 

aumento de salário não valeu nada no fim das contas”, afirmou um dos entrevistados.   

 

Quanto a outras formas de compensação, registrou-se o seguinte relato: “O setor público não 

incentiva o funcionário a melhorar. Quando eu trabalhava na Barbará [multinacional francesa 
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do ramo de metalurgia], tinha churrasco de recorde de produção, premiações por outros tipos 

de trabalho, participação nos lucros... Não sei por que os governos não investem nesse tipo de 

coisa”. Percebe-se aqui a carência de uma política pública integrada de incentivo ao trabalho 

do funcionário público, por meio de compensações outras que não o salário, que seja acessível 

a todas as categorias da organização e não apenas a algumas funções ou vínculos. 

 

4.6. Relato dos resultados da aplicação da técnica multivariada de análise fatorial 

 

A técnica multivariada de análise fatorial é útil à exploração das variáveis quando o que se 

pretende é estudar a estrutura subjacente em uma matriz de dados, buscando definir um 

conjunto de dimensões latentes comuns. No caso específico desta pesquisa, o objetivo é 

verificar como se agrupam as variáveis segundo as correlações entre elas, identificadas pelo 

SPSS. Aplicada a técnica, obteve-se a seguinte matriz de correlação (Figura 4.33). 
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                                                         Rotated Component Matrix(a) 

 Component 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
RS47 ,772                  
RS48 ,729                   
RS46 ,714                   
CJ19 ,605                   
0C32 ,553                   
OC29 ,522     ,449             
OC30 ,432     ,424             
C40   ,785                 
IS38   ,727                 
C39   ,642                 
IS35   ,620           ,354     
UC27   ,472     ,350       ,312   
IS34   ,469                 
CJ18     ,870               
CJ17     ,864               
CJ16     ,773               
UC24       ,685             
OC31       ,665             
UC25   ,366   ,596             
OC28 ,392     ,539             
RS49         ,744           
RS45 ,309       ,648           
OC33         ,485         ,439 
RS50 ,369       ,429           
TE42           ,771         
TE43           ,649         
TE44           ,647 -,333       
CS20             ,791       
CS21             ,740       
IS36               ,795     
IS37               ,599     
C41   ,313       ,303   ,391     
UC23                 ,770   
UC26                 ,482   
UC22                   ,841 

Figura 4.33 – Matriz de correlação entre as variáveis  

 

O SPSS convergiu as variáveis em dez grupos, com base na correlação que identificou existir 

entre elas; porém, como o décimo grupo contém apenas uma variável, pode-se dispensá- la e 

considerar apenas nove interações. É bom lembrar que cada uma dessas variáveis pode ser 

conhecida no questionário (Apêndice A). Para facilitar a identificação, letras iniciais 

2º grupo 

4º grupo 

5º grupo 

6º grupo 

1º grupo 

3º grupo 

7º grupo 

8º grupo 

10º grupo 

9º grupo 
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representam o título da categoria de referência e os números que as seguem dizem respeito ao 

número da pergunta no questionário. Por exemplo: em TE42, TE se refere à categoria 

‘trabalho e espaço total da vida’ e 42 é o número da pergunta no questionário. 

 

Pela análise dos grupos, é possível observar que a maioria das variáveis não foi agrupada da 

mesma forma que no modelo das oito categorias de Walton; apenas duas permaneceram 

exatamente como no modelo ‘condições de saúde e segurança no trabalho’ e ‘trabalho e 

espaço total da vida’. Os quadros abaixo descrevem os dez grupos e são seguidos de alguns 

apontamentos acerca de cada um deles. 

1º Grupo 
 
Variável Categoria a que pertence Fator Descrição Conceito 

RS47 Relevância social da vida no 

trabalho 

0,772 Imagem do funcionário 

público em Barra Mansa 

Razoável 

RS48 Relevância social da vida no 

trabalho 

0,729 Imagem da SMS em Barra 

Mansa 

Razoável 

RS46 Relevância social da vida no 

trabalho 

0,714 Imagem do funcionário 

público no Brasil 

Ruim 

CJ19 Compensação justa e 

adequada 

0,606 Benefícios Bons e 

razoáveis 

OC32 Oportunidade de crescimento 

e estabilidade profissional 

0,553 Sistema de capacitação / 

treinamento 

Razoável 

OC29 Oportunidade de crescimento 

e estabilidade profissional 

0,522 Igualdade de oportunidades Péssimo 

OC30 Oportunidade de crescimento 

e estabilidade profissional 

0,432 Crescimento da carreira sem 

influência política 

Péssimo 

Quadro 4.2 – Resultado do Grupo 1 da matriz de correlação 

 

As variáveis que o SPSS juntou nesse grupo se relacionam a temas que envolvem a 

valorização pessoal e profissional e a auto-estima dos funcionários. Além disso, referem-se a 
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aspectos que podem sofrer a influência de terceiros, ou seja, não dependem exclusivamente da 

atuação dos próprios funcionários. Algumas delas foram bastante mencionadas nos relatos já 

expostos. Elas ocupam as piores classificações no ranking das variáveis. 

 

2º Grupo 

Variável Categoria a que pertence Fator Descrição Conceito 

C40 Constitucionalismo 0,785 Liberdade de expressão Ótimo 

IS38 Integração social na 

organização 

0,727 Abertura para sugestões Ótimo 

C39 Constitucionalismo 0,642 Respeito à privacidade Ótimo 

IS35 Integração social na 

organização 

0,620 Relacionamento da chefia 

com os funcionários 

Bom 

UC27 Utilização e desenvolvimento 

de capacidades 

0,472 Feedback da chefia Razoável 

IS34 Integração social na 

organização 

0,469 Ausência de discriminação Ótimo 

Quadro 4.3 – Resultado do Grupo 2 da matriz de correlação 

 

As variáveis se relacionam a questões que envolvem diferentes formas de comunicação e 

relacionamento interpessoal. Esse grupo congrega algumas das variáveis melhor classificadas 

no ranking. 

3º Grupo 

Variável Categoria a que pertence Fator Descrição Conceito 

CJ18 Compensação justa e 

adequada 

0,870 Isonomia salarial com outros 

órgãos públicos 

Péssimo 

CJ17 Compensação justa e 

adequada 

0,864 Isonomia salarial com outras 

funções na prefeitura 

Péssimo 

CJ16 Compensação justa e 

adequada 

0,773 Salário adequado ao trabalho Péssimo 

Quadro 4.4 – Resultado do Grupo 3 da matriz de correlação 
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O grupo é formado pelas variáveis que obtiveram a pior pontuação no ranking, o que não 

causa espanto já que o problema salarial foi várias vezes apontado nos relatos como sendo 

uma das maiores deficiências em ser funcionário público. Ele só não permaneceu exatamente 

como no modelo de Walton porque a variável CJ19, que trata do tema ‘benefícios’, foi 

agregada ao 1º grupo e mantidas no grupo 3 apenas as variáveis relativas a ‘salário’. 

 

4º Grupo 

Variável Categoria a que pertence Fator Descrição Conceito 

UC24 Utilização e desenvolvimento 

de capacidades 

0,685 Exercício de qualidades e 

habilidades 

Ótimo 

OC31 Oportunidade de crescimento 

e estabilidade profissional 

0,665 Crescimento pessoal Ruim 

UC25 Utilização e desenvolvimento 

de capacidades 

0,596 Participação nas decisões Ótimo e 

bom 

OC28 Oportunidade de crescimento 

e estabilidade profissional 

0,539 Oportunidade de crescimento 

profissional 

Péssimo 

Quadro 4.5 – Resultado do Grupo 4 da matriz de correlação 

 

A análise que se pode fazer desse grupo é que embora o trabalho seja rico em propiciar que os 

funcionários utilizem as qualidades e habilidades pessoais e participem das decisões que 

envolvem suas rotinas, não lhes proporciona um crescimento pessoal. Além disso, esses 

aspectos não são legitimados por meio de oportunidades reais de crescimento profissional, ou 

seja, não levam a promoções e outros mecanismos que configuram o desenvolvimento real da 

carreira do indivíduo nas organizações. 
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Isso se confirma quando a matriz mostra que as variáveis OC30 e OC29, relativas à 

possibilidade de o funcionário público crescer na carreira sem influência política e à igualdade 

de oportunidades para todos, respectivamente, embora não façam parte prioritariamente do 

grupo, exercem bastante influência sobre ele. Isso remete de volta aos relatos e números já 

mencionados, que colocam tais fatores entre os que foram pior avaliados no ranking das 

variáveis pesquisadas, o que corrobora a análise que aqui se faz do grupo. 

 

5º Grupo 

Variável Categoria a que pertence Fator Descrição Conceito 

RS49 Relevância social da vida no 

trabalho 

0,744 Orgulho do serviço que presta 

na SMS 

Ótimo 

RS45 Relevância social da vida no 

trabalho 

0,648 Orgulho de ser funcionário 

público 

Ótimo 

OC33 Oportunidade de crescimento 

e estabilidade profissional 

0,485 Satisfação com a estabilidade Ótimo 

RS50 Relevância social da vida no 

trabalho 

0,429 Ausência de sentimento de 

inferioridade em relação aos 

funcionários de empresas 

privadas 

Ótimo 

Quadro 4.6 – Resultado do Grupo 5 da matriz de correlação 

 

Assim como o grupo 1, as variáveis congregadas aqui dizem respeito à valorização pessoal e 

profissional e à auto-estima do funcionário. É possível dizer que o que o diferencia do 

primeiro é a natureza intrínseca das variáveis, ou seja, elas refletem muito mais um 

movimento de dentro da pessoa para fora, enquanto as do grupo 1 podem depender em maior 

grau de forças extrínsecas à pessoa. Nesse grupo está a segunda variável melhor pontuada 

entre todas no ranking: ‘orgulho do serviço que presta na SMS’. 
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De forma secundária, a matriz de correlações mostra também que esse grupo tem a influência 

da variável UC27, que traz o tema ‘feedback da chefia’. A interpretação que se pode fazer é 

que o feedback é uma ferramenta que dá ao funcionário a chance de conhecer seus pontos 

fortes e aqueles que precisam ser melhorados, o que facilita o processo de aperfeiçoamento 

profissional. Quando o funcionário percebe que está indo bem ou que tem melhorado, pode 

surgir um sentimento de orgulho de si mesmo e do seu trabalho, melhorando a auto-estima. 

 

6º Grupo 

Variável Categoria a que pertence Fator Descrição Conceito 

TE42 Trabalho e espaço total da 

vida 

0,771 Ausência de prejuízo à vida 

familiar 

Ótimo 

TE43 Trabalho e espaço total da 

vida 

0,649 Tempo para lazer e outras 

atividades sociais 

Ótimo 

TE44 Trabalho e espaço total da 

vida 

0,647 Jornada de trabalho Ótimo 

Quadro 4.7 – Resultado do Grupo 6 da matriz de correlação 

7º Grupo 

Variável Categoria a que pertence Fator Descrição Conceito 

CS20 Condições de saúde e 

segurança no trabalho 

0,791 Condições ambientais do local 

de trabalho 

Boa 

CS21 Condições de saúde e 

segurança no trabalho 

0,740 Condições de saúde e 

segurança no trabalho 

Boa 

Quadro 4.8 – Resultado do Grupo 7 da matriz de correlação 

 

Os grupos 6 e 7 são os únicos que foram mantidos exatamente como se apresentam no modelo 

das oito categorias de QVT de Walton. Cabe lembrar que ‘trabalho e espaço total da vida’ foi 

a que obteve a melhor pontuação no ranking das categorias e ‘ausência de prejuízo à vida 

familiar’ foi a variável melhor pontuada dentre todas as pesquisadas. 



 
 

155 

 

8º Grupo 

Variável Categoria a que pertence Fator Descrição Conceito 

IS36 Integração social na 

organização 

0,795 Relacionamento com os 

colegas do mesmo setor 

Bom 

IS37 Integração social na 

organização 

0,599 Amizade e colaboração com 

colegas de outros setores 

Bom 

C41 Constitucionalismo 0,391 Comportamentos orientados 

pela chefia segundo regras 

comuns a todos 

Razoável 

Quadro 4.9 – Resultado do Grupo 8 da matriz de correlação 

 

Nesse grupo a correlação entre as variáveis parece passar pelo âmbito comportamental que 

envolve tanto os colegas de trabalho quanto a própria chefia. Ele é influenciado em segundo 

plano pela variável US35, que aborda o relacionamento da chefia com os funcionários, que foi 

considerado ‘bom’ pela maioria dos respondentes. 

9º Grupo 

Variável Categoria a que pertence Fator Descrição Conceito 

UC23 Utilização e desenvolvimento 

de capacidades 

0,770 Conhecimento sobre o quê e 

como fazer o trabalho 

Ótimo 

UC26 Utilização e desenvolvimento 

de capacidades 

0,482 Conhecimento do impacto no 

trabalho dos colegas 

Ótimo 

Quadro 4.10 – Resultado do Grupo 9 da matriz de correlação 

 

O grupo é formado pela quarta e quinta variáveis melhor avaliadas no ranking. Elas remetem 

a um cenário observado na pesquisa, em que, apesar de não haver um forte sistema de 

capacitação ou treinamento instituído na SMS, como mostram os relatos já apresentados, as 

pessoas conhecem seu trabalho e o impacto que ele pode exercer no dos colegas. Uma das 
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razões disso talvez seja o fato de a maior parte do quadro funcional da SMS ser composto por 

pessoas com 10 anos ou mais de experiência no setor público. 

 

O grupo recebe influência também da variável UC27, que trata do feedback da chefia aos 

funcionários, ferramenta que pode contribuir positivamente para o conhecimento acerca do 

trabalho que se desenvolve. 

 

10º Grupo 

Variável Categoria a que pertence Fator Descrição Conceito 

UC22 Utilização e desenvolvimento 

de capacidades 

0,841 Liberdade para decidir o quê e 

como fazer o trabalho 

Razoável 

Quadro 4.11 – Resultado do Grupo 10 da matriz de correlação 

 

A matriz de correlação manteve essa variável sozinha, embora receba alguma influência da 

OC33 que traz o tema da satisfação do funcionário público com a estabilidade. Mesmo que 

não se compreenda no momento da realização dessa pesquisa a razão do isolamento, ao 

retornar aos relatos dos funcionários nas entrevistas abertas, verifica-se um desconforto em 

relação às ocasiões de troca de chefia, que é multiplicado em épocas de troca de governo. 

Percebe-se muita expectativa em relação aos que estão chegando, os quais, na maioria dos 

casos, em sua passagem pelo governo, têm o ímpeto de fazer tudo a seu próprio modo, 

desconsiderando ou subestimando, muitas vezes, todo o conhecimento agregado pelo corpo 

funcional permanente em anos e anos de serviço público. São períodos em que os 

funcionários relataram ser comum a revisão de quase todos os procedimentos de trabalho, 

mesmo aqueles que têm uma história de sucesso, para se moldarem à visão da chefia que 

chega. Parece, então, que a única certeza que têm nesses momentos é a sua estabilidade no 
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emprego, à qual parecem se apegar para ajudá- los a superar as incertezas típicas dos períodos 

de transição. 

 

Tendo-se feito todas essas análises, com base nos resultados demonstrados, passa-se a 

apresentar as considerações finais da pesquisadora acerca do estudo que se propôs realizar a 

respeito da QVT dos funcionários públicos de carreira da Secretaria de Saúde de Barra 

Mansa/RJ. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao se iniciarem as considerações finais, retomam-se os objetivos propostos, quais sejam, 

compreender se na esfera pública é possível construir um novo sentido para a QVT que se 

aproxime de um compromisso com a coletividade e com a vida (objetivo geral); e 

compreender o que é QVT sob a ótica do funcionário público e verificar que percepções ele 

possui acerca de sua própria QVT (objetivos específicos). 

 

Começando pelos objetivos específicos, o estudo mostra que, segundo a aplicação do modelo 

de QVT de Walton, os funcionários públicos da SMS de Barra Mansa associam QVT a uma 

série de aspectos objetivos e subjetivos da vida no trabalho. Muitos estão presentes nas oito 

categorias do modelo utilizado na pesquisa e outros não. Dentre aqueles presentes, os que 

parecem ser os mais importantes para esses funcionários, já que foram os mais citados, são: 

  

• Boas condições do espaço físico e dos recursos materiais, o que para eles significa 

ambientes limpos, iluminados, arejados e organizados, capazes de oferecer- lhes 

conforto para executar suas tarefas ou satisfazer outros tipos de necessidades como, 

por exemplo, espaço para se alimentarem, e também, materiais e equipamentos em 

quantidade e qualidade suficientes para dar vazão ao trabalho; 

 

• Bom relacionamento com a chefia, traduzido por tratamento digno, respeito, 

confiança, incentivo, colaboração e reconhecimento; 
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• Horário de trabalho que não prejudique a convivência com os filhos e que, vez por 

outra, possa ser flexibilizado para atender a alguma demanda familiar ou pessoal; 

 

• Igualdade de direitos e de deveres, que aparece implícita nas questões de isonomia 

salarial, concessão de benefícios e vantagens, transparência nas relações, falar e ser 

ouvido, oportunidades de crescimento na carreira e no dever de todos os trabalhadores 

públicos de executarem bem suas responsabilidades, colaborando uns com os outros, 

bem como no da chefia de ser menos complacente nos casos em que o ‘não-trabalho’ 

de uns prejudique o trabalho de outros; 

 

• Salário compatível com a função, o que para eles significa adequar a remuneração ao 

trabalho que prestam e ter isonomia salarial, para que possam sentir-se mais 

valorizados e ter condições financeiras de viver dignamente; 

 

• Estabilidade, num sentido que está relacionado à segurança no emprego, ou seja, ao 

fato de não poderem ser tão facilmente usados e descartados por seus empregadores, 

como é comum acontecer na iniciativa privada, caracterizando a crise que se instalou 

no mundo do trabalho contemporaneamente, conforme tratam os autores trazidos no 

referencial teórico e tantos outros. 

 

Entretanto, o estudo mostra que à estabilidade os funcionários púb licos da SMS de Barra 

Mansa atribuem, também, um segundo sentido que está relacionado com as mudanças 

internas que acontecem por ocasião das trocas de governo, quando o funcionário público vê 

perdida parte do que construiu ao longo de certo tempo, em vários aspectos, diante da 

tendência das novas equipes de governo de fazer tudo a seu próprio modo. Uma estabilidade 
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que vá além da segurança no emprego; que, por meio de políticas públicas integradas, garanta 

que tudo aquilo que realizam em seu cotidiano de trabalho – o produto de suas mãos, como 

diz Arendt – seja sólido e não sujeito ao desaparecimento pelo mero estilo administrativo de 

novos gestores; que, uma vez existente, não os leve a abusar da outra estabilidade – aquela de 

sentido restrito ao emprego – por meio do ‘não-trabalho’, como forma de demonstrar sua 

revolta. 

 

Este sentido o modelo de Walton parece não considerar – e também não leva em conta – 

outros aspectos que emergiram nas definições de QVT apresentadas pelos funcionários, como, 

por exemplo, as que dizem respeito ao aspecto social das atividades que realizam. Não se trata 

de relacionamento interpessoal ou da convivência social dos grupos de trabalho – disso o 

modelo de Walton se ocupa. O sentido aqui é o de um valor que os motiva a trabalhar não em 

benefício próprio ou de acionistas, mas da vida humana, do próximo, da coletividade, 

principalmente daqueles mais carentes. Tem a ver com saber que com seu trabalho, seja ele de 

atendimento direto ao público ou de manejo dos relatórios contábeis – não importa –, vidas 

humanas estão sendo modificadas, e que, por isso, vale a pena superar as dificuldades e as 

insatisfações do cotidiano. Tem a ver com estar comprometido com a missão – aquela da mão 

esquerda do Estado de que trata Bourdieu – e ter consciência de que o seu agir – o produto de 

suas mãos – representa, em muitos casos, a única alternativa ou a última esperança de vida 

para outros seres humanos. É uma preocupação com o coletivo que, conforme declararam, faz 

com que seja possível ‘esquecerem-se de suas questões pessoais’; a mesma que os leva a uma 

tristeza profunda e a um sentimento de que ‘ficaram devendo’ quando não há oferta de 

serviços públicos suficiente para atender toda a demanda, o que dificilmente será resolvido 

fora do âmbito – novamente – de políticas públicas integradas. 
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Outra dimensão não abrangida pelo modelo diz respeito a não se sentir impotente diante do 

sistema, o que se traduz, sobretudo, por não ter que se submeter à influência política, 

manifestada nas relações clientelistas típicas desse ambiente. Clientelismo que tanto pode lhes 

proporcionar algum tipo de vantagem e ascensão na carreira, às vezes sem o real 

merecimento, quanto obrigar-lhes, por exemplo, a tomar atitudes que favorecem alguns e 

prolongam o sofrimento de outros, como nos casos em que têm que passar alguém para frente 

na lista de espera de atendimento por conta de ‘pedidos’ de pessoas influentes. 

 

Quanto à percepção que têm acerca de sua própria QVT, a avaliação conjunta das variáveis do 

modelo de Walton, medidas por meio da aplicação do questionário, revelou que quase metade 

dos funcionários acha que tem uma QVT razoável, enquanto a outra acha que ela é boa. 

Baixos salários e falta de oportunidade de crescimento que não seja por influência política 

são, de longe, os principais motivos de insatisfação. Todavia, quando as variáveis são 

analisadas segundo a simples resposta à pergunta ‘como você acha que é sua QVT?’, existe 

uma tendência significativa de aumento de respostas na opção ‘boa’ e diminuição na opção 

‘razoável’. Essa constatação, somada ao fato de que, ao definirem QVT, os funcionários 

mencionaram aspectos não contemplados pelo modelo de Walton, como os que foram citados, 

é um indício de que faltam elementos a ele para avaliar a QVT no setor público. 

 

De acordo com os depoimentos dos sujeitos pesquisados, parece, então, haver uma lacuna no 

modelo. Todavia, esta pesquisa aponta que exatamente nela desponta a possibilidade de um 

novo sentido para a QVT no contexto do serviço público. Ao preenchê- la com os elementos 

faltantes aqui identificados, dá-se à QVT um sentido que, diferentemente da abordagem no 

setor privado que lhe atribui um caráter instrumental desde a origem, a aproxima de um 

compromisso com a coletividade e com a vida. Dessa forma, responde-se positivamente à 
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questão suscitada no objetivo geral da pesquisa. É possível até ousar e dizer que a QVT na 

esfera pública está repleta desse novo sentido, e que ele só não é percebido porque nessa 

esfera é preciso mais do que a mera aplicação dos modelos tradicionais construídos a partir da 

lógica privada. A QVT na esfera pública parece ser mais que um modelo. 

 

A partir de então surgem novos questionamentos para a pesquisadora, e podem vir vários 

outros para os leitores, tais como: os melhores resultados na percepção da própria QVT 

obtidos pela resposta dos funcionários à pergunta ‘como você acha que é sua QVT?’, em 

comparação com os resultantes da aplicação do modelo, estão relacionados a esse sentido de 

QVT que aqui emergiu mas que ele não abrange? Se a aplicação do modelo de Walton, 

associado a uma análise qualitativa obtida por meio de entrevistas abertas, revelou que 

existem elementos relacionados à QVT que não são contemplados por ele, que é considerado 

pela literatura como um dos mais abrangentes, como se comportarão os outros modelos? 

Certamente, são necessárias pesquisas adicionais que avaliem o grau de adequação de outros 

modelos de QVT propostos a partir do universo privado à realidade do serviço público e 

identifiquem a existência de elementos não abrangidos por eles, como os que emergiram a 

partir deste estudo. Transplantar modelos sem uma reflexão mais crítica poderá levar a 

equívocos que comprometerão a dinâmica do serviço prestado ao público. Afinal, a literatura 

sugere que a QVT na esfera privada está inspirada numa lógica individualista, que estimula o 

trabalhador a satisfazer-se individualmente com suas condições de trabalho, ao passo que  é da 

ordem do serviço público o ser para o serviço ‘ao’ público, o pensar e o agir coletivamente, na 

contramão da lógica do mercado. E é exatamente essa ordem que parece dar o tom de um 

novo sentido para a QVT na esfera pública. 
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Assim, essa pesquisa se diferencia das demais porque não se trata da mera aplicação de um 

modelo de QVT, selecionado dentre os indicados pela literatura, para medir uma realidade. 

Antes, lança sobre a QVT dos funcionários públicos da Secretaria de Saúde de Barra Mansa 

um olhar que vai além das limitações do modelo, e que, por isso, descobre a possibilidade de 

novos sentidos para a QVT na esfera pública, que transcendem a instrumentalidade original 

que lhe é atribuída na esfera privada. Além disso, ela sugere o pensar o servidor público nos 

contextos de uma democracia participativa que implica no fortalecimento da comunidade 

cívica, de qualidade e sustentabilidade de gestão correlacionada à transparência do processo 

de formação do funcionário público e adequada rede de sustentação de seu trabalho. Isso leva 

a pensar políticas públicas integradas como caminho de direito à cidade. A apropriação de 

saber permite inferir que o sofrimento do funcionário público vai além do caso estudado em 

Barra Mansa e aponta para as diversas situações por que passam em seu cotidiano nos 

diversos municípios brasileiros. É esta a mais importante contribuição da pesquisa para 

aqueles que têm a QVT como objeto de estudo. Não para os que se conformam com a 

instrumentalidade ora mencionada, mas, sobretudo aos que a criticam e se preocupam em ver 

além dela. Para outra parte da comunidade científica, ela pode inspirar novos estudos, como 

os que verificarão a adequação ao serviço público de outras ferramentas de gestão do setor 

privado. Outras possibilidades dizem respeito à finalidade de fornecer subsídios para a criação 

de políticas públicas integradas entre as esferas de governo capazes de melhorar a oferta de 

serviços aos cidadãos, como também a gestão de pessoas nas organizações públicas, de 

preferência, tendo os próprios atores envolvidos nessas questões como colaboradores na 

criação dessas políticas, em nome do fortalecimento da democracia participativa no Brasil. 

 

Finalmente, quantos aos gestores da Secretaria de Saúde de Barra Mansa, sugerir ações 

específicas em relação à QVT dos funcionários não é o propósito desta pesquisa. Entretanto, 
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ao trazer a palavra desses funcionários, ela não só reúne os pontos fortes e oportunidades de 

melhoria em relação aos aspectos que tipicamente abrangem o tema, como também revela 

elementos outros presentes no sentido que eles atribuem à QVT e que precisam ser 

considerados. Ela também alerta esses gestores para a importância de se analisarem 

criticamente as ferramentas criadas para administrar o setor privado, quando se tem a intenção 

de transplantá- las para o serviço público, dada a possibilidade de não abrangerem 

adequadamente as nuances desta esfera, podendo comprometer o serviço prestado ao público. 
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APÊNDICE A - Questionário 

 

ESTUDO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE CARREIRA 

 DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BARRA MANSA-RJ. 

 
 
 
Este questionário visa coletar informações acerca de seu trabalho para uma pesquisa de mestrado sobre 
Qualidade de Vida no Trabalho que está sendo realizada por meio da Universidade Metodista de São Paulo. 
Observe as seguintes orientações: 

a)    Não é necessário se identificar. 

b) De preferência, preencha o questionário com caneta. Evite ao máximo rasurar e deixar 
perguntas sem resposta. 

c) Marque um X no parênteses que corresponde à sua percepção, ou escreva sua resposta 
quando solicitada. 

Muito obrigada por sua colaboração! 
 
 
 
Sexo:  (   ) feminino   (   ) masculino 
 
Idade:  (   ) 18 a 20 anos  (   ) 21 a 30 anos  (   ) 31 a 40 anos   (   ) 41 a 50 anos   (   ) de 51 a 60 anos  (   ) 
mais de 60 anos 
 
Estado civil: (   ) solteiro    (   ) casado           (   ) separado        (   ) viúvo   (   ) vive com 
companheiro mas não é casado 
 
Quantidade de filhos ou dependentes:       (   ) nenhum       (   ) um     (   ) dois     (   ) três   (   ) 4 ou 
mais 
 
Cidade onde mora: (   ) Barra Mansa       (   ) Volta Redonda     (   ) Quatis    (   ) Resende   (   ) outra: 
Qual? _______________ 
 
Tipo de moradia: (   ) própria        (   ) alugada              (   ) emprestada  (   ) outras 
 
Escolaridade:  (   ) 1o. grau:       (   ) completo (   ) incompleto       (   ) cursando 

   (   ) 2o. grau:       (   ) completo (   ) incompleto  (   ) cursando 
   (   ) 3o. grau:       (   ) completo (   ) incompleto     (   ) cursando 

   (   ) pós-graduação:  (   ) completo  (   ) incompleto     (   ) cursando 
  
Que meio de transporte você usa para ir e voltar do trabalho: 
    
       (   ) nenhum (   ) ônibus (   ) van  (   ) carro   (   ) moto (   ) bicicleta 

  

Há quanto tempo você trabalha como funcionário público? 
 

(   ) menos de 01 ano  (   ) entre 01 e 05 anos (   ) entre 06 e 10 anos   (   ) entre 11 e 15 anos 
(   ) mais de 15 anos 
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Por que você se tornou funcionário público? Escolha apenas UMA alternativa que indique o MOTIVO PRINCIPAL. 

 
(   ) perdeu seu emprego no setor privado e resolveu fazer concurso público. 

(   ) não conseguiu arrumar emprego no setor privado. 

(   ) cansou-se de trabalhar no setor privado. 

(   ) não sabia o que queria da vida e resolveu fazer concurso público. 

(   ) foi atraído pela “estabilidade” que o serviço público oferece. 

(   ) resolveu seguir orientação dos pais, amigos ou familiares. 

(   ) achou que tinha vocação para trabalhar no setor público. 

(   ) já trabalhava como contratado e resolveu fazer concurso para manter o emprego. 

(   ) achou que como funcionário público poderia realizar seu desejo de prestar serviços aos cidadãos. 

(   ) outros motivos. Qual? _______________________________________________________________ 

 
Há quanto tempo você trabalha na Secretaria de Saúde de Barra Mansa? 
 

(   ) menos de 01 ano  (   ) entre 01 e 05 anos (   ) entre 06 e 10 anos   (   ) entre 11 e 15 anos  
  

(   ) mais de 15 anos 
 
Qual é a sua função na Secretaria de Saúde? 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
Você está ligado a qual gerência? 
 
      (   ) Administrativa (   ) Financeira  (   ) Atenção Primária (   ) Atenção Referenciada 
  

      (   ) Saúde Coletiva (   ) Doenças Transmissíveis (   ) Saúde Oral (   ) Gabinete do Secretário 

 
Qual é a sua renda mensal como funcionário público na Secretaria de Saúde? 
 

(   ) de R$350,00 a R$700,00  (   ) de R$701,00 a R$1.050,00 (   ) de R$1.051,00 a R$1.800,00 

(   ) de R$1.801,00 a R$2.150,00 (   ) acima de 2.150,00 

 
Você realiza outro trabalho fora da Secretaria de Saúde para aumentar sua renda? 
 

(   ) nunca  (   ) raramente  (   ) às vezes (   ) quase sempre (   ) sempre  
 
Você considera seu salário adequado ao seu trabalho? 
 

(   ) sempre  (   ) quase sempre (   ) às vezes (   ) raramente  (   ) nunca 
 
Você considera que seu salário é justo ao compará-lo com o de outras funções na Prefeitura de Barra Mansa que 

exigem o mesmo grau de responsabilidade e conhecimento que a sua?  
 

(   ) sempre  (   ) quase sempre (   ) às vezes (   ) raramente  (   ) nunca 
 
Você acha que seu salário é justo ao compará-lo ao da mesma função em outros órgãos públicos (Ministério da 

Saúde, INSS, etc)? 
 
(   ) sempre  (   ) quase sempre (   ) às vezes (   ) raramente  (   ) nunca 
 

O que você acha dos benefícios que recebe na Secretaria de Saúde (vale transporte, plano de saúde, etc)? 

 
(   ) ótimos  (   ) bons  (   ) razoáveis (   ) ruins  (   ) péssimos 
 



 
 

177 

O que você acha das condições ambientais do seu local de trabalho (iluminação, higiene, ventilação, organização, 

equipamentos, móveis, etc)?  
 

(   ) ótimas  (   ) boas  (   ) razoáveis (   ) ruins  (   ) péssimas 
 

O seu ambiente de trabalho permite que você mantenha boas condições de saúde e segurança? 
 

(   ) sempre  (   ) quase sempre (   ) às vezes (   ) raramente  (   ) nunca 
 

Você necessita obter autorização superior para decidir o que fazer e como fazer o seu trabalho? 
 
(   ) nunca  (   ) raramente  (   ) às vezes (   ) quase sempre (   ) sempre  
 

Você tem conhecimento necessário para decidir o que fazer e como fazer o seu trabalho? 
 
(   ) sempre  (   ) quase sempre (   ) às vezes (   ) raramente  (   ) nunca 
 

Seu trabalho permite que você exercite várias de suas qualidades e habilidades? 
 

(   ) sempre  (   ) quase sempre (   ) às vezes (   ) raramente  (   ) nunca 
 

Você participa das decisões no seu trabalho (planejamento e organização)? 
 
(   ) sempre  (   ) quase sempre (   ) às vezes (   ) raramente  (   ) nunca 
 

Você possui uma clara percepção de como o seu trabalho produz conseqüências sobre o trabalho dos outros? 
 
(   ) sempre  (   ) quase sempre (   ) às vezes (   ) raramente  (   ) nunca 
 

Você recebe da chefia comentários positivos ou negativos sobre o seu trabalho para que você possa melhorar? 

 
(   ) sempre  (   ) quase sempre (   ) às vezes (   ) raramente  (   ) nunca 

 
Você acha que a Secretaria de Saúde lhe dá chances de cre scer no seu serviço? 

 
(   ) sempre  (   ) quase sempre (   ) às vezes (   ) raramente  (   ) nunca 
 

Você acha que a Secretaria de Saúde oferece oportunidades iguais a todos os funcionários? 
 
(   ) sempre  (   ) quase sempre (   ) às vezes (   ) raramente  (   ) nunca 
 

Você acha que o funcionário público pode crescer na carreira sem influência política? 
 
(   ) sempre  (   ) quase sempre (   ) às vezes (   ) raramente  (   ) nunca 
 

Você acha que seu trabalho lhe proporciona crescimento pessoal? 
 
(   ) sempre  (   ) quase sempre (   ) às vezes (   ) raramente  (   ) nunca 
 

Como você avalia o sistema de capacitação/treinamento de funcionários da Secretaria de Saúde? 
 
(   ) ótimo  (   ) bom  (   ) razoável (   ) ruim  (   ) péssimo 
 

Você se sente satisfeito com a estabilidade do funcionário público no emprego? 
 
(   ) sempre  (   ) quase sempre (   ) às vezes (   ) raramente  (   ) nunca 
 

Existe algum tipo de discriminação aos funcionários (sexo, raça, religião) por parte da chefia ou dos colegas? 
 
(   ) nunca  (   ) raramente  (   ) às vezes (   ) quase sempre (   ) sempre  
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Como você considera o relacionamento da chefia com os funcionários na Secretaria de Saúde? 
 
(   ) ótimo  (   ) bom  (   ) razoável (   ) ruim  (   ) péssimo 

 
Como você considera seu relacionamento com os seus colegas na Secretaria de Saúde? 

 
(   ) ótimo  (   ) bom  (   ) razoável (   ) ruim  (   ) péssimo 
 

Você considera que há amizade e colaboração entre os funcionários da Secretaria de Saúde, mesmo quando eles 

não fazem parte do mesmo setor? 
 
(   ) sempre  (   ) quase sempre (   ) às vezes (   ) raramente  (   ) nunca 

 
A chefia dá abertura para que todos os funcionários dêem sugestões de trabalho? 

 
(   ) sempre  (   ) quase sempre (   ) às vezes (   ) raramente  (   ) nunca 
 

Você é respeitado na sua privacidade pela chefia e colegas? 
 
(   ) sempre  (   ) quase sempre (   ) às vezes (   ) raramente  (   ) nunca 
 

Você se sente à vontade para expressar seus sentimentos, experiências e idéias aos seus colegas e superiores? 
 
(   ) sempre  (   ) quase sempre (   ) às vezes (   ) raramente  (   ) nunca 
 

Você acredita que na Secretaria de Saúde os funcionários são levados a agir de acordo com o pensamento 
individual de seus chefes em vez de ser de acordo com regras comuns a todos? 

  
(   ) nunca  (   ) raramente  (   ) às vezes (   ) quase sempre (   ) sempre  
 

Você acredita que seu trabalho na Secretaria de Saúde prejudica sua vida familiar? 
 
(   ) nunca  (   ) raramente  (   ) às vezes (   ) quase sempre (   ) sempre  

 
Fora de seu trabalho na Secretaria de Saúde, você tem tempo disponível para lazer e/ou atividades sociais? 

 
(   ) sempre  (   ) quase sempre (   ) às vezes (   ) raramente  (   ) nunca 
 

Você acha que sua jornada de trabalho é excessiva? 
 
(   ) nunca  (   ) raramente  (   ) às vezes (   ) quase sempre (   ) sempre  

 
Você tem orgulho de ser funcionário público? 

 
(   ) sempre  (   ) quase sempre (   ) às vezes (   ) raramente  (   ) nunca 
 

Como você acha que é a imagem do funcionário público no Brasil? 
 
(   ) ótima  (   ) boa   (   ) razoável (   ) ruim  (   ) péssima 

 
Como você acha que é a imagem do funcionário público em Barra Mansa? 

 
(   ) ótima  (   ) boa   (   ) razoável (   ) ruim  (   ) péssima 
 

Como acha que é a imagem da Secretaria de Saúde em Barra Mansa? 
 
(   ) ótima  (   ) boa   (   ) razoável (   ) ruim  (   ) péssima 
 

Você tem orgulho do serviço que você presta na Secretaria de Saúde? 
 
(   ) sempre  (   ) quase sempre (   ) às vezes (   ) raramente  (   ) nunca 
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Você acha que ser funcionário público é pior do que ser funcionário de empresa privada? 
 
(   ) nunca  (   ) raramente  (   ) às vezes (   ) quase sempre (   ) sempre  
 

Como você acha que é a sua qualidade de vida no trabalho? 
 
(   ) ótima  (   ) boa   (   ) razoável (   ) ruim  (   ) péssima 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Por favor, confira se você não deixou nenhuma pergunta sem resposta.  
 

Obrigada! 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO COM RESULTADOS 

 

ESTUDO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS PÚB LICOS DE 

CARREIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BARRA MANSA-RJ. 

 
RESULTADOS EM PERCENTUAIS - TAMANHO DA AMOSTRA: 205 CASOS 

 

CARACTERÍSTICAS PESSOAIS  
 
1) Sexo:  Mulheres – 71% 
  Homens – 29% 
 
2) Idade:     Mulheres Homens  

31 a 50 anos  60%  58% 
mais de 50 anos  23%  25% 
18 a 30 anos  17%  17% 

 
3) Estado civil: Casado(a) – 50% 
  Solteiro(a) – 27% 
  Outros – 23% 
 
4) Quantidade de filhos ou dependentes: Nenhum – 32% 

Um a dois – 50% 
  Três ou mais – 18% 

 
5) Cidade onde mora: Barra Mansa – 76% 

 Volta Redonda – 14% 
 Quatis – 2% 
 Resende – 2% 

   Outras – 5% 
 
6) Tipo de moradia: Própria – 73% 

Alugada – 18% 
Outras – 9% 

 
7) Escolaridade:  1o. grau – 11% 

   2o. grau – 33%   
   3o. grau - 24%     
   Pós-graduação – 13% 

   Escolaridade incompleta - 19% 
  
8) Que meio de transporte você usa para ir e voltar do trabalho: 
    

Ônibus – 69% Carro – 14%  Nenhum – 14%  Outros – 3% 

CARACTERÍSTICAS PROFISSIONAIS  

 
9) Há quanto tempo você trabalha como funcionário público? 
 

Menos de 01 ano – 3% 
01 a 05 anos – 22% 
06 a 10 anos – 14% 
11 a 15 anos – 15% 
Mais de 15 anos – 48% 
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10) Por que você se tornou funcionário público? Escolha apenas UMA alternativa que indique o MOTIVO 

PRINCIPAL. 

 
Perdeu seu emprego no setor privado e resolveu fazer concurso público – 6% 

Não conseguiu arrumar emprego no setor privado – 6% 

Cansou-se de trabalhar no setor privado – 1% 

Não sabia o que queria da vida e resolveu fazer concurso público – 3% 

Foi atraído pela estabilidade que o serviço público oferece – 30% 

Resolveu seguir orientação dos pais, amigos ou familiares – 6% 

Achou que tinha vocação para trabalhar no setor público – 8% 

Já trabalhava como contratado e resolveu fazer concurso para manter o emprego – 7% 

Achou que como funcionário público poderia realizar seu desejo de prestar serviços aos cidadãos – 18% 

Outros motivos – 16% 

 
11) Há quanto tempo você trabalha na Secretaria de Saúde de Barra Mansa? 
 

Menos de 01 ano – 3% 
01 a 05 anos – 35% 
06 a 10 anos – 15% 
11 a 15 anos – 11% 
Mais de 15 anos – 36% 

 
12) Qual é a sua função na Secretaria de Saúde? 
 
Profissionais de Saúde com graduação requerida (Médicos, Dentistas, etc) – 12% 
Profissionais de atendimento em saúde com 1o. e  2o. graus (Técnicos, Aux. Enfermagem, ACD, etc) – 24% 
Profissionais de setor administrativo em nível de gestão (Diretores, Gerentes, Advogados, Compradores, etc) – 
14% 
Profissionais de setor de apoio ambiental (Aux. Serv. Gerais, Manutenção, etc) – 10% 
Profissionais de setor administrativo em nível de operação (Secretárias, Auxiliares, Digitadores, etc) – 17% 
Profissionais de setor de apoio administrativo (Telefonistas, Recepcionistas, Guardas, Motoristas, etc) – 17% 
Profissionais que atuam em campo (Agentes de Combate aos Vetores, Fiscais Sanitários, etc) – 5% 
 
13) Você está ligado a qual gerência? 
 

Saúde Coletiva – 25% 

Administrativa – 24% 
Atenção Primária – 18% 
Atenção Referenciada – 17% 
Financeira – 6% 
Saúde Oral – 5% 
Gabinete do Secretário – 2% 
Doenças Transmissíveis – 2% 

 
14) Qual é a sua renda mensal como funcionário público na Secretaria de Saúde? 
 

de R$350,00 a R$700,00 – 78% 

de R$701,00 a R$1.050,00  - 11% 

de R$1.051,00 a R$1.800,00 – 7% 

de R$1.801,00 a R$2.150,00 – 2% 

acima de 2.150,00 – 2% 
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15) Você realiza outro trabalho fora da Secretaria de Saúde para aumentar sua renda? 
 

(36%) nunca  (9%) raramente  (15%) às vezes (4%) quase sempre (37%) sempre 

I- COMPENSAÇÃO JUSTA E ADEQUADA 

 
16) Você considera seu salário adequado ao seu trabalho? 
 

(4%) sempre   (8%) quase sempre (17%) às vezes (6%) raramente  (65%) nunca 
 
17) Você considera que seu salário é justo ao compará-lo com o de outras funções na Prefeitura de Barra Mansa 
que exigem o mesmo grau de responsabilidade e conhecimento que a sua? 
 

(6%) sempre   (6%) quase sempre (19%) às vezes (11%) raramente  (57%) nunca 
 
18) Você acha que seu salário é justo ao compará-lo ao da mesma função em outros órgãos públicos (Ministério 

da Saúde, INSS, etc)? 
 
(2%) sempre   (4%) quase sempre (10%) às vezes (7%) raramente  (76%) nunca 
 

19) O que você acha dos benefícios que recebe na Secretaria de Saúde (vale transporte, plano de saúde, etc)? 
 

(2%) ótimos  (39%) bons  (39%) razoáveis  (11%) ruins (9%) péssimos 
 

II- CONDIÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO 
 

20) O que você acha das condições ambientais do seu local de trabalho (iluminação, higiene, ventilação, 
organização, equipamentos, móveis, etc)? 

 
(12%) ótimas  (37%) boas (36%) razoáveis  (11%) ruins (5%) péssimas 
 

21) O seu ambiente de trabalho permite que você mantenha boas condições de saúde e segurança? 
 

(28%) sempre  (29%) quase sempre  (27%) às vezes (9% ) raramente (6%) nunca 
 

III- UTILIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES 
 
22) Você necessita obter autorização superior para decidir o que fazer e como fazer o seu trabalho? 

 
(19%) nunca  (13%) raramente  (41%) às vezes (13%) quase sempre  (9%) sempre 
 

23) Você tem conhecimento necessário para decidir o que fazer e como fazer o seu trabalho? 
 
(56%) sempre  (36%) quase sempre  (7%) às vezes  (0%) rara mente (0%) nunca 
 

24) Seu trabalho permite que você exercite várias de suas qualidades e habilidades? 
 

(32%) sempre  (30%) quase sempre  (25%) às vezes   (8% ) raramente ( 4% ) nunca 
 

25) Você participa das decisões no seu trabalho (planejamento e organização)? 
 
(26%) sempre  (26%) quase sempre  (20%) às vezes  (16%) raramente (12%) nunca 
 

 
26) Você possui uma clara percepção de como o seu trabalho produz conseqüências sobre o trabalho dos outros? 

 
(67%) sempre  (18%) quase sempre  (10%) às vezes  (4%) raramente (2%) nunca 
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27) Você recebe da chefia comentários positivos ou negativos sobre o seu trabalho para que você possa 
melhorar? 

 
(29%) sempre  (17%) quase sempre  (33%) às vezes (13%) raramente  (8%) nunca 

 
IV - OPORTUNIDADE DE CRESCIMENTO E ESTABILIDADE PROFISSIONAL 
 
28) Você acha que a Secretaria de Saúde lhe dá chances de crescer no seu serviço? 

 
(9%) sempre   (11%) quase sempre  (25%) às vezes (23%) raramente  (31%) nunca 
 

29) Você acha que a Secretaria de Saúde oferece oportunidades iguais a todos os funcionários? 
 
(4%) sempre   (11%) quase sempre  (19%) às vezes (27%) raramente  (39%) nunca 
 

30) Você acha que o funcionário público pode crescer na carreira sem influência política? 
 
(13%) sempre  (8%) quase sempre (23%) às vezes (26%) raramente  (30%) nunca 
 

31) Você acha que seu trabalho lhe proporciona crescimento pessoal? 
 
(13%) sempre  8%) quase sempre  (23%) às vezes (26%) raramente  (30%) nunca 
 

32) Como você avalia o sistema de capacitação/treinamento de funcionários da Secretaria de Saúde? 
 
(5%) ótimo   (27%) bom  (33%) razoável    (25%) ruim  (10%) péssimo  
 

33) Você se sente satisfeito com a estabilidade do funcionário público no emprego? 
 
(46%) sempre   (17%) quase sempre  (27%) às vezes (5%) raramente (4%) nunca 
 

V - INTEGRAÇÃO SOCIAL NA ORGANIZAÇÃO 
 

34) Existe algum tipo de discriminação aos funcionários (sexo, raça, religião) por parte da chefia ou dos colegas? 
 
(68%) nunca  (14%) raramente  (12%) às vezes (3%) quase sempre (3%) sempre 
 

35) Como você considera o relacionamento da chefia com os funcionários na Secretaria de Saúde? 
 
(19%) ótimo   (56%) bom  (20%) razoável (3%) ruim  (2%) péssimo  
 

36) Como você considera seu relacionamento com os seus colegas na Secretaria de Saúde? 
 
(36%) ótimo   (58%) bom  (5%) razoável (1%) ruim  (0,5%) péssimo  
 

37) Você considera que há amizade e colaboração entre os funcionários da Secretaria de Saúde, mesmo quando 
eles não fazem parte do mesmo setor? 
 
(22%) sempre  (34%) quase sempre  (31%) às vezes (10%) raramente  (3%) nunca 

 
38) A chefia dá abertura para que todos os funcionários dêem sugestões de trabalho? 

 
(29%) sempre  (22%) quase sempre  (27%) às vezes (17%) raramente  (5%) nunca 
 

 
VI - CONSTITUCIONALISMO 
 
39) Você é respeitado na sua privacidade pela chefia e colegas? 
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(65%) sempre  (24%) quase sempre  (8%) às vezes (1%) raramente  (1%) nunca 
 

40) Você se sente à vontade para expressar seus sentimentos, experiências e idéias aos seus colegas e superiores? 
 
(42%) sempre  (25%) quase sempre  (21%) às vezes (9%) raramente  (3%) nunca 
 

41) Você acredita que na Secretaria de Saúde os funcionários são levados a agir de acordo com o pensamento 
individual de seus chefes em vez de ser de acordo com regras comuns a todos? 
  
(16%) nunca  (15%) raramente  (45%) às vezes (14%) quase sempre  (10%) sempre 
 

 
VII - TRABALHO E ESPAÇO TOTAL DA VIDA 
 
42) Você acredita que seu trabalho na Secretaria de Saúde prejudica sua vida familiar? 

 
(73%) nunca  (17%) raramente  (8%) às vezes (1%) quase sempre (1%) sempre 

 
43) Fora de seu trabalho na Secretaria de Saúde, você tem tempo disponível para lazer e/ou atividades sociais? 

 
(46%) sempre  (22%) quase sempre  (18%) às vezes (8%) raramente  (5%) nunca 
 

44) Você acha que sua jornada de trabalho é excessiva? 
 
(47%) nunca  (15%) raramente  (26%) às vezes (7%) quase sempre (5%) sempre 

 
 

VIII - RELEVÂNCIA SOCIAL DA VIDA NO TRABALHO 
 
45) Você tem orgulho de ser funcionário público? 

 
(49%) sempre  (20%) quase sempre  (22%) às vezes (3%) raramente  (6%) nunca 
 

46) Como você acha que é a imagem do funcionário público no Brasil? 
 
(2%) ótima   (17%) boa  (30%) razoável (33%) ruim  (18%) péssima 

 
47) Como você acha que é a imagem do funcionário público em Barra Mansa? 

 
(2%) ótima   (24%) boa  (38%) razoável (25%) ruim  (11%) péssima 
 

48) Como acha que é a imagem da Secretaria de Saúde em Barra Mansa? 
 
(2%) ótima   (32%) boa  (47%) razoável (11%) ruim  (8%) péssima 
 

49) Você tem orgulho do serviço que você presta na Secretaria de Saúde? 
 
(73%) sempre  (18%) quase sempre  (5%) às vezes (3%) raramente  (1%) nunca 
 

50) Você acha que ser funcionário público é pior do que ser funcionário de empresa privada? 
 
(41%) nunca  (13%) raramente  (37%) às vezes (7%) quase sempre (3%) sempre 
 

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 
 
51) Como você acha que é a sua qualidade de vida no trabalho? 

 
(11%) ótima   (58%) boa  (26%) razoável (12%) ruim  (3%) péssima 
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APÊNDICE C – Termo de consentimento livre e esclarecido 

Eu __________________________________________________________________, 

RG ou CPF nº ________________________________, concordo em participar do estudo 

“Qualidade de Vida no Trabalho: com a palavra os funcionários públicos”, que tem por 

objetivo analisar a percepção acerca da qualidade de vida dos funcionários públicos 

municipais de carreira da Secretaria de Saúde de Barra Mansa – RJ. 

 

Fui informado que será utilizado questionário e que este estudo tem caráter acadêmico 

e científico, sendo conduzido pela pesquisadora Edilene de Oliveira Pereira Garcia, RG nº 

06757881-5 e CPF nº 960911267-68, do curso de Mestrado em Administração da 

Universidade Metodista de São Paulo. 

 

Declaro ainda, ter compreendido que não sofrerei nenhum prejuízo de ordem 

psicológica ou física e que minha privacidade será preservada. A participação na pesquisa não 

oferece riscos ou danos a minha integridade física ou emocional, o que exime o pagamento de 

indenizações. 

 

Concordo que os dados sejam publicados com fins acadêmicos ou científicos, desde 

que seja mantido o sigilo sobre a minha participação. 

 

Estou ciente de poderei abandonar esta pesquisa e retirar meu consentimento, se assim 

eu desejar, em qualquer fase da pesquisa, bastando para isso comunicar minha decisão, sem 

penalização alguma e sem qualquer tipo de prejuízo. 

 

Barra Mansa, _______ de ________________ de 2006. 

 

__________________________________          __________________________________ 

             Assinatura do participante                                   Assinatura da testemunha 

 

Este consentimento será assinado em duas vias. Uma via ficará com o entrevistado e uma via com a pesquisadora. 


