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RESUMO 

 

 

Este estudo buscou analisar a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) no contexto educacional, 

com o objetivo de identificar os fatores de satisfação/motivação e os fatores de insatisfação e/ou 

desmotivação existentes na área pública. A pesquisa, de caráter exploratório, descreve a 

percepção dos professores do ensino público sobre a Qualidade de Vida no Trabalho, baseando 

no modelo de Walton (1973). A análise qualitativa do estudo baseou-se no conteúdo obtido das 

entrevistas, considerando-se aspectos da amostra. Tomou-se como foco do trabalho o corpo 

docente de escolas públicas que atuam nos segmentos educacionais do ensino fundamental, 

médio, técnico-profissionalizante, pós-graduação lato sensu, MBA e cursos de licenciatura plena, 

entre outros. Foram consideradas, neste estudo, as ações governamentais existentes voltadas para 

a educação. Como referencial teórico foram abordados temas relacionados à motivação e aos 

programas de qualidade de vida no trabalho. Os conceitos de Trabalho na Sociedade e Qualidade 

de Vida no Trabalho foram apresentados para traçar o liame com a motivação e, por fim, 

identificados às teorias motivacionais que permitiram o diagnóstico dos fatores intervenientes da 

QVT. O estudo realizado teve a participação de 60 professores. Para a obtenção dos dados foram 

aplicados questionários estruturados. As questões formuladas visaram a identificar os fatores que 

mais influenciaram a QVT no âmbito das escolas públicas. Foi constatado que os profissionais, 

em sua maioria, estão satisfeitos com as condições de trabalho oferecidas e, quando têm 

oportunidade de participar do processo de elaboração das diretrizes das políticas de gestão 

educacionais e das decisões estratégicas, apresentam, em contrapartida, melhoria na qualidade do 

ensino prestado e no desempenho. A insatisfação dos pesquisados encontra-se relacionada à 

política salarial vigente na rede pública estadual, aos programas de benefícios e à inexistência de 
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oportunidade de participação sistemática em programas de capacitação e aprimoramento 

profissional. 

 

Palavras-chaves: Qualidade de Vida no Trabalho; Motivação; Satisfação no Trabalho. 
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ABSTRACT 

 

 

This study has seeked to analyze the Quality of Working Life in the context of public education, 

in order to identify the factors of satisfaction/motivation and the factors of dissatisfaction and/or 

demotivation existing in the public sector. The research, of exploratory nature, describes the 

teachers’ perception of the Quality of Working Life, using the Walton model (1973). The 

qualitative analysis was based on the content obtained from the interviews taking into account the 

aspects of the sample. The focus of the work are the teaching bodies of two public schools which 

work in different educational segments: primary education, secondary education, career and 

technical education, specialization courses, MBA, and teacher training programs, among others. 

This study has taken into account the governmental initiatives directed at education. For 

bibliographical research, the Walton model was used along with the theoretical foundations. 

Themes related to motivation and quality of working life programs were approached. The 

concepts of Work in Society and Quality of Working Life were introduced in order to trace the 

connection to motivation and, finally, the motivational theories that allowed the diagnosis of the 

intervening factors in QWL were identified. 60 teachers participated in the study. The data were 

obtained from structured questionnaires. The questions aimed to identify the factors with the 

most influence over the Quality of Working Life in the context of public schools. It has been 

verified that the majority of the professionals are satisfied with work conditions offered, and that, 

when given the opportunity to participate in the development of guidelines for educational 

policies and strategic decisions, they show an improvement in the quality of their teaching and 

performance. The dissatisfaction of those interviewed lies in financial matters brought on by the 
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current salary policy of the public education network, the benefits programs, and also in the 

inexistence of opportunities to participate in professional improvement programs. 

 

Keywords: Quality of Working Life, Motivation, Job Satisfaction. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 
 As transformações no mundo globalizado exigem das organizações o incessante 

aprimoramento do sistema de gestão de pessoas, passando ele a integrar as áreas estratégicas 

das instituições. Os profissionais passam a constituir o principal elemento do trabalho, 

apresentando-se como diferencial na agregação de valor aos serviços e aos produtos ofertados. 

Entretanto, a exorbitante competição que se instalou no mercado impôs exigências também 

exacerbadas aos trabalhadores, que passaram a clamar por melhores condições de trabalho. 

A preocupação com a questão da qualidade de vida tem sido bastante considerada, 

pois retrata a percepção que o indivíduo possui sobre o seu bem-estar. Segundo Oliveira 

(2005),  

a melhoria das condições de vida e da saúde tem sido um tema de crescente 
importância, já que impacta indireta ou diretamente a produtividade das pessoas, e 
os resultados obtidos pelas organizações. Esse tema tem sido discutido dentro da 
denominação de Qualidade de Vida no Trabalho [...] Embora haja um limite sutil 
entre as questões de trabalho e de vida na família e na comunidade, ambos tratam de 
questões relacionadas a promover e assegurar a qualidade do bem-estar geral do ser 
humano. Por isso, tão importante quanto ás condições de vida das comunidades são 
as práticas desenvolvidas pelas empresas, já que é nas empresas que o ser humano 
desenvolve uma parte muito significativa de sua vida: o trabalho. 

 

Surgem, então, os chamados Programas de Qualidade de Vida no Trabalho 

(QVT), que se, de um lado, buscam a melhor produtividade do trabalhador, de outro, 

constituem-se também em medidas voltadas para tentar amenizar o esforço excessivo, 

buscando alternativas saudáveis de trabalho para os colaboradores, em consonância com os 

objetivos das organizações. A correta implantação de Programas de Qualidade de Vida no 

Trabalho implica, indubitavelmente, a melhoria do ambiente para os empregados, com 

reflexos diretos na produtividade. 

A prática de atividades baseadas nos princípios de qualidade de vida, em qualquer 

ambiente, traz inúmeros benefícios para o bem-estar dos indivíduos e maior produtividade 
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para as empresas. No entanto, ainda existem inúmeras dificuldades para se conseguir 

sensibilizar as pessoas quanto à importância de hábitos de vida saudáveis. Nas empresas, o 

grande obstáculo é convencer os funcionários da adoção dos princípios da qualidade de vida 

como uma filosofia de trabalho. Para que se atinja o sucesso na implementação de programas 

de qualidade de vida, é necessário o comprometimento dos indivíduos quanto à adoção de 

hábitos e atitudes saudáveis, não sendo tarefa fácil, se for considerado que as pessoas estão 

expostas a fatores de stress no dia a dia. 

Segundo Albuquerque e Limongi (1998), a Qualidade de Vida no Trabalho é um  

conjunto de ações de uma empresa que envolve diagnóstico e implantação de 
melhorias e inovações gerenciais, tecnológicas e estruturais dentro e fora do 
ambiente de trabalho, visando propiciar condições plenas de desenvolvimento 
humano para e durante a realização do trabalho. 
 

 

1.1. JUSTIFICATIVA 

 

A globalização, no início do século XXI, tornou-se fator determinante nas 

relações organizacionais e mesmo pessoal; a competição, as pressões por produtividade, a 

inovação, a busca por mercados cada vez mais diferenciados culturalmente, entre outros, têm 

causado aos indivíduos um sofrimento psíquico, propiciado, cada vez mais, pelos efeitos de 

um ambiente de trabalho com alto grau de exigência e competitividade, ocasionando, 

eventualmente, o agravamento das doenças ocupacionais. 

A implantação de programas de qualidade de vida no trabalho justifica 

plenamente o esforço das organizações, sendo fundamental, nesse sentido, minimizar a 

exposição das pessoas aos fatores de risco à saúde e, para que seja bem-sucedido, favorecer a 

tomada de decisões das pessoas quanto à responsabilidade pela saúde e pela adoção estilos de 

vida que favoreçam o bem-estar, abordando temas de desenvolvimento de forma global, ou 

seja, considerando os aspectos biológicos, psicológicos, sociais e espirituais do ser humano. 
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As empresas que programaram medidas voltadas para a qualidade de vida de seus 

funcionários percebem ganhos na produtividade por meio do maior envolvimento deles, que, 

por sua vez, têm uma fonte de prazer no trabalho. Esse ganho é identificado pela redução do 

número de afastamentos ocasionados por doenças ocupacionais, evidenciando os benefícios 

que tais ações trazem à saúde e ao bem-estar dos colaboradores. 

A adoção de programas de qualidade de vida nas organizações, tanto privadas 

quanto públicas, deve promover ações no sentido de proporcionar benefícios à saúde dos 

funcionários e criar mecanismos para lidar com as dificuldades que as pessoas e as 

organizações têm para aderir à prática contínua de atividades com qualidade de vida. 

Estudar a questão da qualidade de vida no corpo docente da área pública como 

forma de promover o aumento motivacional e a produtividade é relevante não somente pelos 

interesses educacionais e/ou científicos, mas fundamentalmente pelos resultados a serem 

conquistados. Pode-se compreender melhor a preocupação se se levar em consideração que as 

organizações são mantidas com recursos públicos e os resultados apresentados têm impacto 

na sociedade como um todo. 

Este estudo buscou identificar aspectos de satisfação ligados a QVT que 

beneficiam o professor e reflete na qualidade do ensino prestado. A investigação baseou-se 

em pesquisa bibliográfica apontando os fatores que interferem negativamente na Qualidade de 

Vida no Trabalho e os fatores motivacionais identificados nas escolas pesquisadas, além da 

relação entre a Qualidade de Vida no Trabalho e qualidade do ensino prestado. 

O ponto de partida da pesquisa foram observações sobre o comportamento de 

alguns professores da rede pública estadual de educação, mais precisamente da Fundação de 

Educação para o Trabalho (Utramig). Na convivência mantida com os professores dessa 

escola, foram percebidos, de forma empírica, os diversos níveis de descontentamento 

profissional devido à inexistência de políticas públicas de incentivo e valorização profissional. 
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A realização do estudo justifica-se não apenas pela relevância no meio acadêmico, 

mas também pela importância para o contexto educacional. Hoje, quando uma instituição 

inicia a jornada em busca da excelência educacional, seus integrantes reconhecem ser este um 

empreendimento muito difícil. Os professores pensam, planejam e aprendem 

estrategicamente, buscam sucesso sustentado e duradouro no desenvolvimento de suas 

atividades educacionais, criam noções de valor para os estudantes, buscam realização 

profissional e pessoal por meio de programas de qualidade de vida inseridos no contexto do 

seu trabalho. 

Como pressuposto no estudo, parte-se do princípio de que a qualidade de vida 

aumenta a satisfação/motivação e a produtividade do docente da área pública. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

Analisar a Qualidade de Vida no Trabalho no contexto atual das escolas públicas de Belo 

Horizonte. 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Identificar os fatores de satisfação no contexto atual do ensino público; 

• Elencar os principais fatores de insatisfação e/ou desmotivação; 

• Identificar no contexto do trabalho os fatores motivacionais na QVT. 
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1.3 METODOLOGIA 

 

Esta seção tem como objetivo descrever os procedimentos metodológicos 

utilizados para a realização do estudo, a fim de se alcançar os objetivos inicialmente traçados 

para o trabalho. Trata-se de um estudo predominantemente quantitativo. 

Quanto à abordagem, esta investigação pode ser classificada como qualitativa, já 

que, segundo Godoy (1995, p. 62), apresenta como características: 

1 O ambiente natural como fonte direta dos dados e o pesquisador como 
instrumento fundamental; 

2 O caráter descritivo; 
3 O significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida como preocupação do 

investigador; 
4 Enfoque indutivo. 

 

Quanto aos fins, o trabalho de pesquisa pode ser considerado descritivo e 

exploratório, baseando-se na taxonomia de Vergara (2004). Caracteriza-se como exploratória 

porque tem como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias 

sobre determinado problema. Segundo Vergara (2004), pesquisa exploratória, como o nome 

indica, é a que tem como objetivo explorar um problema ou uma situação para prover critérios 

e compreensão. 

Segundo Yin (2001), a pesquisa qualitativa implica estabelecer, a priori, que o 

resultado final não se volta para a generalização, e, sim, para a análise em profundidade de um 

número reduzido de situações. O estudo de caso explicita ligações causais em intervenções ou 

situações da vida real, que são complexas demais para tratamento por meio de estratégias 

experimentais ou de levantamento de dados. 

Pesquisa é uma atividade básica das ciências para averiguação de uma realidade. 

Segundo Minayo (1993, p. 23): 

[...]é  uma atitude e uma prática teórica de constante busca que define um processo 
intrinsecamente inacabado e permanente. É uma atividade de aproximação sucessiva 
da realidade que nunca se esgota, fazendo uma combinação particular entre a teoria 
e dados. 
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De acordo com Silva e Menezes (2001, p. 21): 

 

Pesquisa descritiva: visa descrever as características de determinada população ou 
fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o uso de 
técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e observação sistemática. 
Assume, em geral, a forma de Levantamento. 

 

Triviños (1995) define um estudo descritivo como sendo aquele em que o 

pesquisador pretende conhecer uma comunidade, seus traços característicos, seus valores, etc. 

O presente trabalho objetivou descrever características da percepção dos professores sobre a 

QVT, utilizando o modelo de Walton (1974). 

O modelo de Walton (1974, apud BROSSARDI, 2003, p. 24) estabelece oito 

categorias (Quadro 1), incluindo os critérios para avaliar QVT nas organizações. 
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Quadro 1: Modelo de avaliação da Qualidade de Vida no Trabalho 

 
Fonte: Brossardi, 2003. 

 

Esta pesquisa busca demonstrar que a QVT, com ênfase na motivação, eleva a 

qualidade do ensino na escola pública. Como ponto de partida do estudo, foi realizada 

pesquisa bibliográfica que permitiu o embasamento teórico para as análises e o 

desenvolvimento do tema abordado, ampliando conceitualmente os temas sobre o assunto, 

sendo essa, portanto, a abordagem metodológica que dará suporte a este estudo. 

As instituições objeto do estudo foram a Fundação de Educação para o Trabalho 

de Minas Gerais (Utramig) e a Escola Estadual Professor Leon Renault. A primeira, pela sua 

relevância no contexto público educacional, tendo sido agraciada com o Prêmio Mineiro de 

Qualidade na área educacional em 2008. A Utramig tem uma história de mais de 45 anos de 

serviços educacionais prestados e teve, em sua concepção, diretrizes do prof. Agnelo Viana, 

referência em Minas Gerais no contexto educacional. A Fundação conta, atualmente, com 

1700 alunos em suas unidades de ensino. A segunda instituição foi escolhida em razão da sua 

tradição, além do pioneirismo e da importância de seus projetos educacionais. 
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Foi realizada uma pesquisa de campo - dos 118 colaboradores, trabalhou-se com a 

amostra de 60 questionários - que permitiu confirmar os dados identificados em conversas 

informais com os colaboradores. Foi aplicado um questionário (Apêndice A) com perguntas 

pertinentes para avaliar a importância da implementação de programas de qualidade de vida 

no trabalho. O levantamento foi realizado nas citadas escolas públicas que apresentavam à 

época o seguinte quadro funcional: 

a) Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais: 90 professores, dos quais 32 são 

efetivos (concursados), 30 são designados e os demais, contratados;  

b) Escola Estadual Professor Leon Renault: 89 professores, dos quais 52 são efetivos 

(concursados) e 37 são designados (contrato temporário). 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este estudo encontra-se dividido em quatro capítulos. No capítulo 1, são 

apresentadas informações gerais sobre a abrangência do trabalho, justificativa do estudo e os 

objetivos almejados. O capítulo 2 contém a fundamentação teórica, em que são apresentados 

os principais conceitos relacionados aos temas - trabalho, motivação e qualidade de vida no 

trabalho - visando a embasar a pesquisa com os postulados dos modelos explicitados. O 

capítulo 3 apresenta a análise dos dados, o perfil da amostra, a análise do nível de satisfação e 

qualidade de vida dos pesquisados; os fatores de motivação do corpo docente, o salário e o 

plano de carreira. O capítulo 4 apresenta as conclusões da pesquisa, bem como sugestões para 

novos estudos. 

As informações apresentadas neste trabalho poderão incentivar outras 

organizações públicas a adotarem políticas semelhantes, melhorando, assim, a qualidade de 
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vida dos profissionais e, consequentemente, obtendo melhores resultados na prestação de 

serviços educacionais. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo serão aprofundados os fundamentos teóricos, por meio da revisão 

bibliográfica pertinente, visando a embasar esta pesquisa com postulados explicitados por 

pesquisadores de reconhecida relevância. Serão abordados assuntos relacionados à motivação, 

bem como à qualidade de vida no trabalho. 

Inicialmente, serão tratados os conceitos de trabalho na sociedade e qualidade de 

vida no trabalho, traçando-se o liame com a motivação, para, por fim, serem identificadas as 

principais teorias motivacionais que permitirão o diagnóstico dos fatores que interferem 

negativamente na QVT, o tipo de motivação existente e o que precisa ser implementado de 

forma que os objetivos do indivíduo estejam alinhados aos das organizações públicas. 

 

2.1 O trabalho na sociedade 

Os últimos anos foram marcados por uma série de modificações no mundo das 

organizações, sendo possível verificar, atualmente, o envolvimento crescente das pessoas com 

o trabalho e a vida profissional. Essas mudanças, por sua vez, têm origem ainda na história 

das relações de trabalho, podendo ser já à partir do século XVII, quando houve a consolidação 

da sociedade mercantilista. 

Surge a burguesia, oriunda dos segmentos dos antigos servos, que compraram sua 
liberdade e se dedicaram ao comércio e que começa, pela primeira vez na história do 
mundo, a modificar o sentido do trabalho. Até então, sua conotação era negativa, o 
trabalho era considerado uma atividade inferior e sem valor algum, destinado aos 
escravos (ALVIM, 2009, p. 123). 

 

Em relação à conotação negativa, Cortez (2004, p. 10) apresenta que “[...] a 

etimologia da palavra trabalho [...] diz que a sua origem está ligada a uma antiga forma de 

tortura. O instrumento romano de tortura – tripalium – teria originado a palavra trabalho”. 

Segue considerando que trabalhar deriva do verbo tripaliare, 
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que significava torturar alguém no tripalium. A partir do renascimento, o terno 
adquiriu seu atual sentido de labuta, atividade, exercício profissional, porém o 
vocábulo jamais perdeu sua ligação com a dor e o sofrimento, reforçada pela 
ideologia do Velho Testamento, onde Adão, expulso do paraíso, é condenado a 
trabalhar. [...] no português moderno, há outras situações que conservam as 
associações primitivas do terno, como “trabalhoso”, que significa 
‘custoso,cansativo,difícil’. (...) Aquilo que não é fácil fazer, dá muito trabalho, 
trabalheira ou trabalhão (CORTEZ, 2004, p. 10) 

 

A valorização do trabalho somente começou a ocorrer a partir do surgimento da 

burguesia, que passou a apresentar críticas à vida ociosa. Da transição da sociedade feudal 

para o capitalismo a prática do trabalho começou a se consolidar (ALVIM, 2009). Grande 

mudança, no entanto, pôde ser verificada após a Revolução Industrial, “um grande ponto de 

referência na história do trabalho. A partir daí, inicia-se um processo de industrialização e a 

instauração de um modelo de trabalho mecanizado, que implica alguns fenômenos, em 

especial a alienação no trabalho” (ALVIM, 2009, p. 123). 

A Revolução Industrial foi a grande responsável pela modificação dos meios de 

produção e também de consumo por meio do surgimento do capitalismo industrial. Verificou-

se, nesse período, uma mudança da produção, que, até então, era realizada por artesãos 

independentes que produziam para uma organização de trabalho em que um único capitalista 

passava a ser detentor dos meios de produção e para quem as pessoas vendiam sua força de 

trabalho (SOROS, 1997). Nota-se, a partir dessa mudança de atuação e de visão em relação ao 

trabalho, uma mudança também conceitual, passando ele a possuir várias definições, entre 

elas a de realizar uma atividade que traga reconhecimento social (ALBORNOZ, 1994). 

Citando Marx (apud FROMM, 1983: p. 97): “O trabalho é uma atividade vital, 

isto é, ele é a essência do homem”. O autor completa que “O animal constrói apenas segundo 

necessidade da espécie a qual pertence, enquanto o homem constrói também segundo as leis 

da natureza”. 

Por volta do século XIX, o trabalho começa a ser realizado em oficinas e ser 

divido em etapas, na qual o trabalhador não tem controle sobre o produto que está fazendo, 
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especializando-se em uma só etapa da fabricação. Ocorre então grande aumento demográfico 

da população nas regiões industriais, em busca de trabalho (ALBORNOZ, 1994). 

O emprego do trabalhador, no entanto, começou a se tornar realidade a partir da 

centralização sobre um mesmo teto, com horas trabalhadas regulares, quando a gerência 

primitiva passou a ser rígida, empregando métodos coercitivos, impondo-se sobre o estado 

espiritual, moral e físico do trabalhador, sempre apoiado pela justiça servil. De acordo com 

Braverman (1981, p. 66) 

O controle sem centralização do emprego era, senão impossível, certamente muito 
difícil, e assim o requisito para a gerência era a união de trabalhadores sob um único 
teto. O primeiro efeito para tal mudança era impor aos trabalhadores horas regulares 
de trabalho, em contraste com o ritmo auto-imposto [...] 

 

Nas novas relações do capitalismo, com o surgimento do “contrato livre de 

trabalho”, o capitalista passou a impor seus interesses aos trabalhadores e a gerência tornou-se 

importante balizador, no sentido de se evitar que um prevaleça sobre o outro. Surge, então, a 

expressão manege (administrar, gerenciar), que tem origem no latim manus (mão), 

significando adestrar um cavalo; em relação à gerência, o controle (manegement) é um 

conceito fundamental, surgindo as figuras dos que administram e dos que executam, os que 

trazem sua força de trabalho e os que buscam tirar vantagem máxima para o capitalista. A 

Teoria da Gerência, por sua vez, iniciou-se com os economistas clássicos, passando pela 

revolução industrial, e teve sua formulação no final do séc. XIX e início do XX 

(BRAVERMAN, 1981).  

A gerência científica se utiliza dos métodos científicos para resolver problemas 

complexos nas empresas capitalistas em rápida expansão, tendo seu desenvolvimento se 

apoiado nos pressupostos de Taylor, principalmente nos fundamentos da organização dos 

processos de trabalho e controle essencial sobre este. Seus pressupostos foram divulgados em 

1880 e ganharam notoriedade na década seguinte, principalmente nos países industrializados, 

como a Inglaterra, os Estados Unidos e a França. Sua formação era limitada, sendo que a 
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prática em oficina como modelador e maquinista contribuiu decisivamente para seu 

embasamento científico. Segundo Taylor (1880), o “mal maior é o marca-passo sistemático”, 

comum em todos os esquemas de administração, ou seja, a maneira como o trabalhador 

ludibria o empregador, evitando que o trabalho possa ser feito mais rápido. Em suas 

observações na oficina, Taylor percebeu que a gerência sobre o trabalho deva ser do 

administrador, controlando e fixando cada fase do processo, inclusive seu modo de execução; 

ele observou também que o conhecimento e a perícia combinados dos operários sobre sua 

ordem eram muitas vezes superiores ao seu, sendo o ponto de partida do problema e o ponto 

em que a gerência teria que atuar. 

Posteriormente, as organizações sofreram inúmeras mudanças, incorporando 

novas dimensões funcionais e tecnológicas; sofisticaram-se tecnologicamente, multiplicaram 

seus processos produtivos, alcançaram mercados cada vez mais diferenciados, tornaram seus 

pressupostos organizacionais racionais, formais, informais, motivacionais, múltiplos, 

burocrático, contingencial, aberto, mecanicista e orgânico, em rede, sempre buscando se 

adequar à realidade que se apresentava, refletindo consideravelmente na qualidade de vida do 

trabalhador, não somente na organização, mas também socialmente. 

Com o passar dos anos, o que se pôde verificar é que o trabalho começou a se 

mostrar como elemento fundamental nas relações sociais, sendo considerado por muitos um 

fator primordial de satisfação pessoal. O indivíduo, a cada vez que entra na empresa, passa a 

ser elemento integrado e indivisível, possuidor de sonhos, trazendo consigo sentimentos e 

ambições. Nessa perspectiva, ele cria expectativas, busca seu crescimento profissional e 

pessoal naquilo produz. Nesse cenário, é importante ter a percepção de que o funcionário não 

trabalha única e exclusivamente pela remuneração, almejando muitos outros “benefícios” de 

ordem pessoal e distintos materialmente. Mais precisamente, busca sua realização enquanto 

ser humano e, na falta desses elementos, se frustra com a falta de crescimento, se aborrece 
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com o descaso dos seus superiores, que lhe negam acesso a informações, tratado-o tão 

somente como uma “peça” a mais no processo de produção. Daí surge a necessidade de o 

trabalhador ser respeitado em sua dignidade e integridade física e moral, investindo em 

qualidade de vida, propiciando o progresso da sociedade e construindo os alicerces para uma 

organização inteligente e inovadora.  

Isso porque, segundo Heredia (2009), citando Marx (1979), “a humanidade criou-

se a si mesma através do trabalho e que a estrutura do processo de trabalho é em última 

instância o modelo de toda atividade humana”. Atualmente, o que se verifica é que “Trabalhar 

é impor à natureza nossa face. O mundo fica mais parecido conosco e, portando nossa 

subjetividade ali, fora de nós, nos representando” (CODO; SAMPAIO; HITOMI, 1992, p. 

190). 

Sabendo dessa nova visão adotada pelos trabalhadores de hoje, muitas 

organizações tendem a exagerar nas exigências e cobranças em relação ao número de 

atividades a serem desempenhadas e à carga de trabalhado. Segundo Dei Svaldi et al. (2006, 

p. 502) 

Um modo de realizar o trabalho em que a participação do trabalhador tem se 
centrado, fundamentalmente, na realização do trabalho, conforme as exigências e 
necessidades do capital, e no qual o trabalhador vem sendo considerado, apenas, 
como um ser-homem-músculos e não como um ser-homem-cérebro, em que o fazer 
mostra-se mais importante do que o pensar e ser e que o ter é considerado como 
relevante e fundamental somente aos mais preparados e abastados. Para estes, parece 
ser percebido como natural o direito a ter privilégios, possibilidades de ganhos 
materiais e prestígio ou, até mesmo, a liberdade de direcionarem e construírem os 
próprios processos produtivos e de viverem melhor. 

 

Braverman (1981, p. 28), comentando Marx, atesta ainda que “[...] a tecnologia 

adequada ao trabalho, em vez de produzir simples relações sociais, é representada pelo capital 

[...]”, portanto, a acessibilidade a recursos tecnológicos, multimídia, equipamentos e 

instalações físicas adequadas propicia a criação de novos padrões de comportamento e 

relações sociais, que são o contato com o mundo. As possibilidades de agilidade e velocidade 

decorrentes da aquisição de tecnologia simplesmente se tornaram uma necessidade, afinal 
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“[...] é proibido perder um tempo que é contado por Deus e pago pelos homens [...]” 

(FOUCAULT). 

Apesar de toda a valorização em torno das novas tecnologias e produção, 

ferramentas da qualidade, etc., é fato facilmente constatado que, cada vez mais, os 

trabalhadores se queixam de rotina de trabalho estressante, da subutilização de suas 

potencialidades e de seus talentos, e das condições de trabalho inadequadas. 

Esses problemas ligados à insatisfação no trabalho têm consequências que geram 

o aumento do absenteísmo, a diminuição do rendimento e da produtividade, a elevação da 

rotatividade de mão de obra, as reclamações trabalhistas, a propagação das greves, o aumento 

considerável das doenças ocupacionais, entre outros, gerando um efeito marcante sobre a 

saúde mental e física dos trabalhadores e, em decorrência, na rentabilidade empresarial. Cabe, 

nesse sentido, às organizações buscar formas de aumentar a motivação dos colaboradores para 

manter um nível satisfatório de produtividade. 

 

2.2  A motivação no trabalho 

Em toda a literatura produzida sobre comportamento organizacional, a Qualidade 

de Vida no Trabalho está ligada à motivação, embora não se esgote nesse campo, portanto, 

faz-se necessário conceituar motivação e destacar as principais correntes do pensamento sobre 

ela. 

Segundo Ferreira (1999, p. 1371), o termo motivação, originado na palavra latina 

movere, significa “Conjunto de fatores psicológicos (conscientes ou inconscientes) de ordem 

fisiológica, intelectual ou afetiva, os quais agem entre si e determinam a conduta de um 

indivíduo”. Relacionando a motivação com o ambiente organizacional, Robbins (2002, p. 

342) define motivação como 

a disposição de exercer um nível elevado e permanente de esforço em favor das 
metas da organização, sob a condição de que o esforço seja capaz de satisfazer 
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alguma necessidade individual. A motivação geral está relacionada com esforço em 
direção a alguma meta. 

 

Em relação à origem da motivação, estudiosos afirmam que ela obedece a um 

ciclo que tem como ponto de partida o suprimento de uma necessidade, conforme apresentado 

na Figura 1. 

 

 

Figura 1: Etapas do ciclo motivacional envolvendo a satisfação de uma necessidade. 
Fonte: Adaptado de Davis e Newstron (1992, p. 91) 

 

Segundo Chiavenato (1994), a pessoa encontra-se, inicialmente, em estado de 

equilíbrio. Mediante um estímulo, faz nascer a necessidade, causando um estado de 

insatisfação. Esse estado, por sua vez, leva-a a desenvolver certo comportamento, que, se for 

capaz, permitirá a ela o encontro da satisfação de suas necessidades.  

A necessidade é uma força dinâmica e persistente e que provoca comportamentos e 
atitudes. Toda vez que surge uma necessidade, esta rompe o estado de equilíbrio 
orgânico, causando estados de tensão, insatisfação, desconforto e desequilíbrio 
psíquico (CHIAVENATO, 1994, p. 76). 

 

O estado de equilíbrio, portanto, é rompido à medida que a necessidade não é 

atendida, gerando, assim, a sensação de desconforto e de tensão, que faz com que surja o 

desejo de mudança da situação na qual alguém se encontra, o que exige uma ação exterior da 

pessoa no sentido de atingir um objetivo específico (DECENZO, D. A. STEPHEN, P. R., 

2001). Alcançado o objetivo, o indivíduo fica em estado de satisfação. Vale lembrar, no 

entanto, que as necessidades são temporárias e são constantemente renovadas. A solução de 

um problema ou de uma carência pode também fazer surgirem novas necessidades, que 

variam de pessoa para pessoa (DAVIS; NEWSTRON, 1992). 
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De acordo com Davis e Newstron (1992, p. 47), “(...) embora não haja respostas 

simples para a questão da motivação, um importante ponto de partida reside na compreensão 

das necessidades do empregado”.  Estas, por sua vez, devem estar alinhadas com os resultados 

esperados pela organização no que se refere à produtividade. Segundo os autores (1992, p. 

28), “(...) o resultado de um sistema eficaz de comportamento organizacional é a motivação 

que, quando combinada com as habilidades e capacidades do empregado, resulta na 

produtividade humana”. Os funcionários precisam saber o que a organização espera que 

produzam e como. Por outro lado, os administradores precisam saber quais as expectativas 

advindas dos funcionários, com o objetivo de se realizar o trabalho. Com a motivação, espera-

se alcançar a responsabilidade no funcionário, uma vez que se as pessoas desconhecem o 

resultado esperado, provavelmente não conseguirão atingi-lo.  

Montana e Charnov (2003, p. 228) explicam ainda que “indivíduos altamente 

motivados podem resultar em aumentos substanciais na produtividade e na satisfação no 

trabalho, além de considerável redução no absenteísmo, nos atrasos, queixas e assim por 

diante”. 

O esforço é medida de intensidade e deve ser direcionado às metas da 

organização. A necessidade diz respeito ao estado interno do indivíduo. Algum estado interno 

que faz certos resultados parecerem atraentes. O indivíduo que tem a necessidade insatisfeita 

logo está fora da zona de conforto, está, por assim dizer, incomodado, e essa sensação 

estimula impulsos internos. Esses impulsos geram comportamento de busca para encontrar 

objetivos especiais, que, se alcançados, satisfarão a necessidade e levarão à redução da tensão.  

Muitas são as teorias sobre a motivação. As aqui apresentadas são consideradas 

clássicas, em que os pressupostos da motivação estão ancorados. 
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2.2.1 Teoria das Relações Humanas – Elton Mayo 

No século XX, muitos estudos foram empreendidos no sentido de saber mais 

sobre a satisfação do indivíduo no trabalho. Fernandes (1996) destaca Elton Mayo, cujas 

pesquisas são precursoras no estudo do comportamento humano e de sua motivação para 

atingir as metas organizacionais, assim como da Qualidade de Vida no Trabalho. 

Elton Mayo é considerado o fundador da Escola Humanística, tendo se apoiado 

também nos pressupostos da filosofia pragmática de John Dewey e na Psicologia Dinâmica de 

Kurt Lewin, sendo elas fundamentais para o humanismo na administração, libertando-a dos 

conceitos rígidos e mecanicistas da Teoria Clássica. Com base em suas pesquisas, no início 

dos anos 1920, teve início a Escola de Relações Humanas, que, por guardar estreita relação 

com os aspectos psicossociais do trabalho, foi a que mais se identificou com o movimento de 

Qualidade de Vida no Trabalho (FERNANDES, 1996). 

A Teoria das relações Humanas - ou Escola Humanística da Administração - 

surgiu nos Estados Unidos da América como consequência da experiência de Hawthorne1, 

desenvolvida por Elton Mayo e colaboradores; a partir daí, os conceitos clássicos da 

administração - autoridade, hierarquia, racionalização do trabalho, departamentalização -, 

passaram a ser discutidos. As conclusões da experiência de Hawthorne, realizada entre 1927 e 

1932, questionam os principais postulados da Teoria Clássica da Administração, 

possibilitando o desenvolvimento das ciências humanas - principalmente a Psicologia -, 

exercendo influência nas organizações. 

Bergamini (2005) explica que a teoria de Mayo defende a importância de se 

considerar a pessoa na sua totalidade, daí sua relação com a qualidade de vida. Mostra 

também que a motivação deveria se caracterizar por forte ênfase no comportamento social dos 

                                                 
1 Em 1927, o Conselho Nacional de Pesquisas iniciou uma experiência na Fábrica de Hawthorne da Western 
Eletric Company, para avaliar a correlação entre a iluminação e a eficiência dos operários, medida por meio da 
produção, verificando que os resultados eram influenciados por variáveis de ordem psicológica. 
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trabalhadores, fazendo com que sentissem sua utilidade e importância no trabalho, porém 

continuando a manipulação dos colaboradores. 

Com o surgimento da Teoria das Relações Humanas, novos pressupostos 

passaram a ser considerados no campo organizacional - motivação, liderança, comunicação, 

organização informal, dinâmica de grupo, etc. -, numa nova concepção sobre o Homo social, 

que se baseia nos seguintes aspectos: 

a) os trabalhadores são criaturas sociais complexas, dotadas de sentimentos, desejos e 

temores, sendo o comportamento no trabalho consequência de fatores motivacionais; 

b) as pessoas são motivadas por necessidades humanas e alcançam satisfação por meio de 

grupos sociais com que interagem; 

c) as normas sociais do grupo funcionam como mecanismo regulador do comportamento dos 

membros; 

d) o comportamento dos grupos sociais é influenciado pelo estilo de supervisão e liderança. 

 

2.2.2 Teoria da Hierarquia das Necessidades – Abraham Maslow 

A teoria de Abraham Maslow (1908-1970) é conhecida como uma das mais 

importantes sobre motivação. Para ele, as necessidades dos seres humanos obedecem a uma 

hierarquia, ou seja, uma escala de valores a serem transpostos. Isso significa que no momento 

em que o indivíduo supre uma necessidade, surge uma outra, exigindo sempre que se 

busquem meios para satisfazê-la. Poucas pessoas procurarão o reconhecimento pessoal e 

status se suas necessidades básicas não estiverem satisfeitas. 
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A teoria de Maslow apresenta que, à medida que uma necessidade é atendida em 

cada nível, o indivíduo volta sua atenção para o próximo. No entanto, existe uma mobilidade 

entre as necessidade, podendo as pessoas subir ou descer na hierarquia (VERGARA, 2000).  

Maslow considera que, para que haja ação ou reação, é preciso que um estímulo 

seja implementado, podendo ser externo ou proveniente do próprio organismo. Essa teoria nos 

dá uma ideia de ciclo – o ciclo motivacional. Quando o ciclo motivacional não se realiza, 

sobrevém a frustração do indivíduo, que poderá assumir diversas atitudes, entre as quais 

destacam-se: 

a) comportamento ilógico ou sem normalidade; 

b) agressividade por não poder dar vazão à insatisfação contida; 

c) nervosismo, insônia, distúrbios circulatórios/digestivos; 

d) falta de interesse pelas tarefas ou pelos objetivos; 

e) passividade, moral baixo, má vontade, pessimismo, resistência às mudanças, insegurança, 

falta de colaboração, etc. 

Quando a necessidade não é satisfeita e não sobrevindo as situações anteriormente 

mencionadas, não significa que o indivíduo permanecerá eternamente frustrado; de alguma 

maneira a necessidade será transferida ou compensada. Daí percebe-se que a motivação é um 

estado cíclico e constante na vida pessoal. 

Maslow apresentou uma teoria da motivação segundo a qual as necessidades 

humanas estão organizadas e dispostas em níveis, numa hierarquia de importância e de 

influência, numa pirâmide em cuja base estão as necessidades mais baixas (fisiológicas) e, no 

topo, as mais elevadas (autorrealização); segundo ele, as necessidades fisiológicas constituem 

a sobrevivência do indivíduo e a preservação da espécie: alimentação, sono, repouso, abrigo, 

etc. As necessidades de segurança constituem a busca de proteção contra ameaças, privação, 

fuga e perigo. As necessidades sociais incluem a de associação, de participação, de aceitação 
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por parte dos companheiros, de troca de amizade, afeto ou amor. A necessidade de estima 

envolve a autoapreciação, a autoconfiança, a necessidade de aprovação social e de respeito, de 

status, prestígio, consideração, além do desejo de força e de adequação, de confiança perante 

o mundo, independência e autonomia. As necessidades de autorrealização são as mais 

elevadas, como a de cada pessoa realizar seu próprio potencial e de se autodesenvolver 

continuamente. À medida que cada uma dessas necessidades torna-se satisfeita, a necessidade 

seguinte torna-se dominante. Conclui-se que para motivar alguém é preciso entender em que 

nível da hierarquia a pessoa está atualmente e concentrar-se em satisfazer as necessidades 

daquele nível ou acima dele.  

Essa teoria teve sucesso devido à sua lógica intuitiva e à facilidade de 

entendimento, entretanto, pesquisas não a validam. A crítica à teoria reside, também, no fato 

de que o indivíduo não necessariamente precisa ver suprida sua necessidade social para ver 

suprida sua necessidade de autorrealização, ou seja, as necessidades não se esgotam para que 

outro nível seja alçado pelo indivíduo. 

As necessidades apresentadas por Maslow podem ainda ser divididas em dois 

níveis: baixo e alto, e não apresentam a mesma força no processo de motivação. No primeiro 

grupo, estão as necessidades primárias, ou seja, aquelas que têm envolvimento com a 

sobrevivência básica ou fisiológica, como ar, repouso, abrigo, etc.; e as de segurança 

garantem que as básicas sejam satisfeitas (DAVIS; NEWSTRON, 1992).  

As necessidades de alto nível podem ainda, segundo Maslow, ser subdivididas em 

mais três níveis: no terceiro estão as necessidades que dizem respeito ao amor, à participação 

e ao envolvimento social. No quarto nível estão aquelas que abrangem a autoestima e o 

reconhecimento do valor pessoal. Já as necessidades de quinto nível são constituídas pela 

autorrealização, o que significa vir a ser tudo aquilo de que a pessoa é capaz, servindo-se das 
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próprias habilidades com plenitude e ampliando talentos ao máximo possível (DAVIS; 

NEWSTRON, 1992). 

 

 

2.2.3 Teoria X e Teoria Y – Douglas McGregor 

Douglas McGregor (1906-1964) formulou duas linhas antagônicas da 

administração, a Teoria X (visão negativa do ser humano) e a Y (visão positiva). A primeira, 

– apoia-se na Teoria Tradicional da administração (mecanicista e pragmática) – enfatiza que o 

indivíduo é preguiçoso, evita assumir responsabilidades, é ingênuo, sendo necessário ser 

controlado e dirigido.  

McGregor enfatiza que, em geral, as tentativas para se influir no comportamento de 
indivíduos estão baseados em suposições, generalizações e hipóteses relativas à 
natureza humana. Isto é, a maioria das pessoas age como se suas crenças sobre o 
comportamento fossem corretas e não requeressem exame ou verificação 
(GONÇALVES, 2005, p. 28). 

 

Segundo essa teoria, o trabalho é um meio de se obter recurso financeiro para o 

sustento, mais precisamente é um mal necessário para a sobrevivência. Na Teoria Y, o 

trabalho é um desejo do indivíduo, uma vez que ele gosta de ter uma atividade, é esforçado, 

busca e assume responsabilidades e desafios e, além disso, é criativo e competente, podendo 

ser automotivado e autodirigido. A crítica que se faz em relação a essa teoria é que as 

pressuposições da Teoria X e da Teoria Y podem estar presentes em uma mesma situação. A 

título de exemplo, na organização, o gerente avalia o empregado pela Teoria X: 

1) Empregados não gostam de trabalho e, sempre que possível, tentarão evitá-lo; 

2) Os empregados devem ser coagidos, controlados ou ameaçados com punições para 

atingirem metas; 

3) Empregados evitarão responsabilidades e buscarão orientação formal sempre que possível; 

4) A maioria dos trabalhadores coloca a segurança acima de todos os outros fatores 

associados ao trabalho e exibe pouca ambição. 
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Pela Teoria Y: 

1) Empregados podem ver o trabalho como algo tão natural quanto o descanso e o lazer; 

2) Pessoas exercitarão auto-orientação e autocontrole se estiverem comprometidas com um 

objetivo; 

3) A pessoa comum pode aprender a aceitar e até a procurar responsabilidade; 

4) A habilidade de tomar decisões inovadoras está amplamente dispersada. 

 

McGregor, anos antes de sua morte, elaborou uma nova teoria denominada Teoria 

Z, já defendida em inúmeros países, inclusive no Brasil. Fundamentada em preceitos e 

comportamentos observados principalmente em países orientais – Japão, Coréia e Taiwan –, 

destaca-se no campo do comportamento moderno de administração. A Teoria Z preconiza que 

o sucesso da administração depende diretamente da motivação das pessoas, e não somente da 

tecnologia empregada nos processos de produção. Segundo seus pressupostos, o funcionário é 

o maior patrimônio da organização, considerando-se que ele seja criativo, original e 

responsável – e não individualista e insatisfeito –, ou seja, alguém que almeja liberdade, 

procura ter iniciativa, busca a estabilidade e A qualidade de vida, sendo a coerência e a 

estabilidade do grupo a segurança de cada um. 

 

2.2.4 Teoria dos Dois Fatores – Frederick Herzberg 

A Teoria dos Dois Fatores foi proposta pelo psicólogo, consultor e professor 

universitário norte-americano Frederick Herzberg (1923-2000), partindo das premissas 

encontradas na teoria de Abraham Maslow. Por meio de uma pesquisa realizada com 

engenheiros e contadores, na qual Herzberg solicitou que pensassem em um momento de suas 

vidas em que se sentiram realmente bem e outro no qual se sentiram mal, com relação ao 

trabalho, descobriu-se que as pessoas citavam diferentes tipos de condições para os bons e 
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maus momentos. O psicólogo então concluiu que existem dois fatores que influem na 

motivação. 

Segundo Ribeiro (s/d) 

Herzberg classifica a motivação em duas categorias: 
a) Fatores de Higiene: são os fatores extrínsecos e são insatisfacentes, ou seja, os 
que previnem a insatisfação; giram em torno do “CONTEXTO DO CARGO”: como 
a pessoa se sente em relação à empresa, as condições de trabalho, salários, prêmios, 
benefícios, vida pessoal, status, relacionamentos interpessoais; 
b) Fatores de Motivação: são os fatores intrínsecos, associados a sentimentos 
positivos e estão relacionados com o “CONTEÚDO DO CARGO”: como a pessoa 
se sente em relação ao cargo: o trabalho em si, realização pessoal, reconhecimento, 
responsabilidades. O funcionário que está motivado tem um gerador interno e 
executa a tarefa pôr ela mesma, pela realização, o reconhecimento, a 
responsabilidade e progresso. 

 

Segundo Herzberg, os fatores que promovem a satisfação no trabalho são distintos 

daqueles que levam à insatisfação, consequentemente, gerentes que procuram eliminar fatores 

que criam insatisfação no trabalho podem proporcionar tranquilidade, mas não 

necessariamente motivação. Sendo assim, características como: política e administração da 

empresa, supervisão, relações interpessoais, condições de trabalho e salário foram 

classificadas por Herzberg como fatores de “higiene”. Quando eles são adequados, as pessoas 

não estarão insatisfeitas, mas não estarão satisfeitas. Caso se queira motivar pessoas no 

trabalho, Herzberg sugere dar ênfase à realização, ao reconhecimento, ao próprio trabalho, à 

responsabilidade e ao crescimento (BERGAMINI, 1982). É preciso estar atento para o fato de 

que não basta criar boas políticas “higiênicas” ou de manutenção se não houver reformulação 

nos cargos e valorização efetiva das pessoas que os ocupam; todavia, é fato também que a 

supressão dos fatores “higiênicos” causa insatisfação e baixo nível de entrega por parte do 

trabalhador. 

Os fatores motivacionais, por sua vez, segundo Herzberg, são intrínsecos. “Se 

presentes, causam satisfação. Se ausentes, deixam de causar satisfação, mas não chegam a 

causar insatisfação” (VERGARA, 2000, p. 45). São, por isso, chamados de fatores 

“satisficientes”. 
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Essa teoria sofre crítica pelo fato de que o procedimento que Herzberg usou é 

limitado em sua metodologia, pois é tendência natural das pessoas pensarem que quando as 

coisas estão indo bem o mérito é delas; caso contrário, culpam o ambiente externo pelo 

fracasso. Acrescenta-se que a interpretação dos classificadores pode sofrer influência de 

vários fatores e que a teoria, no grau em que é válida, oferece uma explicação para a 

satisfação no trabalho, não sendo, portanto, uma teoria pura de motivação, além do que não 

foi utilizada uma medida global de satisfação. A teoria ignora variáveis situacionais e não 

demonstra o nexo entre  satisfação e produtividade. 

 

2.2.5 Teoria ERC – Existência Relacionamento e Crescimento – Clayton Alderfer 

Clayton Alderfer buscou comprovar cientificamente a Teoria de Maslow e, com 

base nesse estudo, reduziu a teoria das necessidades a três, que seriam: existência, 

relacionamento e crescimento. 

Santos (1999) explica que essa teoria se assemelha bastante à de Abraham 

Maslow, apenas reduzindo as necessidades a três níveis, ou seja, necessidades de existência 

(E), relacionamento (R) e crescimento (C). No primeiro grupo, encontram-se o desejo de 

bem-estar fisiológico e as exigências materiais necessárias à existência. No segundo nível, 

concentra-se o desejo de satisfação das relações interpessoais e interação social. Por fim, entre 

as necessidades de crescimento estão o desejo internalizado de crescimento continuado e o 

desenvolvimento pessoal. 

Segundo Silva (s/d, p. 12) 

(...) a teoria motivacional de Alderfer diverge, de alguma forma, da teoria de 
Maslow, nomeadamente na forma de percorrer as diferentes necessidades. Neste 
âmbito, Maslow propôs que as necessidades não realizadas são as que predominam, 
não sendo possível satisfazer as necessidades de topo sem preencher as anteriores. 
Contudo, a teoria ERC advoga que, para além do processo de satisfação/progressão 
proposto por Maslow, está também eminente um processo de frustração/regressão, 
pois se um indivíduo se vê continuamente frustrado na realização das suas 
necessidades de crescimento, voltam a surgir as necessidades de relação com 
principal fonte motivacional, fazendo com que o sujeito reoriente os seus esforços 
no cumprimento das necessidades de ordem inferior. 
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A teoria ERC demonstra que, mais de uma necessidade pode ser realizada ao 

mesmo tempo e, se a necessidade de nível mais alto é reprimida, o desejo de satisfazer uma 

necessidade de nível mais baixo aumenta. Mas se as necessidades de baixa ordem estão 

satisfeitas, levam ao desejo de satisfazer necessidades de alta ordem; no entanto, necessidades 

múltiplas podem estar operando como motivadores ao mesmo tempo e a frustração em 

alcançar níveis mais altos pode resultar em regressão. 

O grupo Existência englobaria as necessidades fisiológicas e de segurança de 

Maslow. O grupo Relacionamento se alinha com a necessidade social, e o grupo Crescimento 

seria o desejo intrínseco de desenvolvimento pessoal. É necessário estar atento para o fato de 

que variáveis podem alterar a importância ou a força impulsionadora que um grupo de 

necessidades tem para um indivíduo particular. 

Maximiano (2006) apresenta como características dessa teoria: 

1. Mais de uma necessidade pode funcionar ao mesmo tempo; 

2. Se uma necessidade de ordem mais elevada permanece insatisfeita, aumenta o 

desejo de satisfazer uma ordem inferior. 

 

2.2.6 Teoria das Necessidades Adquiridas – David McClelland 

A teoria de necessidades de David McClelland se baseia na premissa de que as 

necessidades podem ser aprendidas ou socialmente adquiridas durante a vida, iniciando-se 

assim que o indivíduo começa a interagir com o ambiente. São enfocadas três necessidades 

adquiridas socialmente: 

1. Realização - o impulso de exceder, de ser o melhor, assumir riscos calculados e ter 

reconhecimento por isso; 
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2. Poder - necessidade de influenciar e controlar os outros. Os indivíduos com essa 

necessidade preferem ser colocados em situações competitivas e tendem a ser mais 

preocupados com prestígio e influência do que com desempenho eficaz; 

3. Afiliação – o desejo por relações interpessoais, ser aceito por outros. A este indivíduo 

interessam situações de cooperação em vez das de competição. Eles desejam 

relacionamentos que envolvam alto grau de compreensão mútua. 

Essas necessidades se relacionam com intensidade diferente em cada pessoa, 

dependendo do perfil psicológico e dos processos de socialização a que estão submetidos 

(MAXIMIANO, 2006). 

Por meio dessa teoria, o autor aponta fatores fundamentais a serem mensurados, 

como o esforço do indivíduo em buscar de feedbacks concretos, a escolha de modelos a serem 

seguidos, o estabelecimento de metas com propostas desafiadoras e o maior controle do 

indivíduo sobre seus desejos. O diagnóstico é feito por questionários e os empregados podem 

ser treinados para estimular suas necessidades de realizações. 

 

2.2.7 Teoria da Avaliação Cognitiva 

Uma das teorias mais inspiradoras de ideias controversas e pesquisas sobre a 

motivação para o trabalho é a Teoria de Avaliação Cognitiva, desenvolvida por Deci, em 

1971. Introduziu-se a ideia de que o pagamento por um trabalho feito poderia diminuir o nível 

total de motivação, pois o prazer associado ao conteúdo do trabalho tenderia a diminuir em 

face do pagamento. 

Segundo Rodrigues (2006, p. 13) 

Esta teoria sugere que existem dois subsistemas motivacionais. Um subsistema 
intrínseco com lócus de controle interno. As pessoas que são motivadas por 
fatores intrínsecos possuem o controle do seu próprio comportamento. O outro 
subsistema é composto por fatores extrínsecos, com lócus de controle externo. O 
indivíduo nesta condição atribui o seu comportamento a fatores que não estão 
sob o seu controle pessoal. A Teoria da Avaliação Cognitiva sugere que a 
alteração de lócus de controle interno para controle externo, resulta num 
decréscimo da motivação intrínseca, ou seja, as recompensas extrínsecas 
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provocam diminuição do interesse pelo trabalho. As recompensas extrínsecas 
são, segundo esta teoria, uma forma intrusiva de controlo social que reduz a 
autonomia percebida e o prazer de realizar as tarefas. 

 

A teoria da avaliação cognitiva argumenta que, quando recompensas como o 

pagamento são dadas a alguém por desempenhar uma tarefa interessante, elas fazem o 

interesse intrínseco na tarefa diminuir. A explicação é que o indivíduo sente perda de controle 

sobre seu próprio comportamento. Entretanto, em tarefas monótonas, recompensas extrínsecas 

parecem aumentar a motivação intrínseca. 

O lócus de controle constitui a base da Teoria de Avaliação Cognitiva, contudo as 

variáveis situacionais podem tornar-se problemáticas quando o indivíduo as identifica como 

restritivas do seu comportamento. O feedback de uma fonte externa poderá ser um estímulo à 

competência pessoal, aumentando a motivação intrínseca. O resultado obtido é a 

autodeterminação, aflorando um sentimento de opção no controle das ações pessoais.  

 

2.2.8 Teoria da Determinação de Metas – Edwin Locke 

A teoria de Determinação de Metas, de Locke e Latham, fundamenta-se na 

premissa de que o comportamento é regulado por valores - padrões ou convicções importantes 

para o indivíduo, como a dignidade do trabalho ou a honestidade - e metas - o indivíduo tenta 

realizar conscientemente ou a condição que se tenta atingir. Ela preconiza que os indivíduos 

empenhem seus esforços, visando a atingir seus objetivos. Preconiza também que o 

desempenho no trabalho é consequência dos objetivos definidos. 
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Figura 2: Estudo obtido sobre metas baseado na teoria da fixação das metas e na performance nas tarefas. 
Fonte: Rodrigues (2006). 
 

De acordo com Rodrigues (2006, p. 9) 

 

A participação na fixação de metas não tem maiores efeitos sobre o nível da 
performance no trabalho, exceto quando esta aumenta a aceitação de metas. A 
aceitação das metas é relevante porque quando um trabalhador está comprometido 
com uma meta, é mais provável que a fixação de metas mais difíceis conduzam a 
uma performance superior. Sem compromisso, a pessoa provavelmente ficará mais 
frustrada em perseguir uma meta difícil. As metas são mais eficazes quando são 
usadas para avaliar a performance. Quando os trabalhadores sabem que sua 
performance é avaliada relativamente ao fato de atingirem as suas metas, o impacto 
destas aumenta. A administração por objetivos é construída em torno desta ideia.  

 

O nível de performance das metas está diretamente relacionado com o grau de 

aceitação do funcionário, sendo que, havendo rejeição, esse não a incorporará. Por 

conseguinte, o melhor procedimento é propor a discussão, buscando o consenso, nunca de 

forma impositiva. Outro ponto importante é o trabalho em equipe, em que a combinação de 

metas coletivas e individuais é primordial para a melhoria na produtividade. 

O estabelecimento de metas visando a melhorar a performance não é 

necessariamente motivacional, ou melhor, nem sempre o que o indivíduo faz corresponde 

àquilo que pretendia fazer, surgindo a autoinsatisfação, que propicia a ele o desejo de 

minimizar a discrepância entre a atividade real e a ideal. 
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2.2.9 Teoria do Reforço – Burrhus F. Skinner 

A teoria do reforço, elaborada pelo psicólogo norte-americano Burrhus Frederic 

Skinner (1904-1990), contrapõe-se à Teoria da Determinação de Metas, na medida em que 

tem uma abordagem behaviorista2, ou seja, o reforço condiciona o comportamento. Os 

estudos de Skinner são o coroamento de uma escola psicológica chamada 

Comportamentalismo3, que tem como paradigma a ênfase na Análise Experimental do 

Comportamento dos organismos, sem preocupação com as estruturas internas responsáveis 

por esse comportamento.  

A ideia principal dessa teoria é de que o reforço condiciona o comportamento, 

sendo que este é determinado por experiências negativas ou positivas, devendo o gerente 

estimular comportamentos desejáveis e desencorajar comportamentos não agradáveis. O 

reforço positivo se dá de várias formas, tais como: premiações, promoções e até um simples 

elogio a um trabalho bem-feito, sendo motivadores vistos que incentivam o alto desempenho. 

O reforço negativo condiciona o funcionário a não se comportar de maneira desagradável, 

atuando por meio de repreensões, chegando até as demissões. 

 Os princípios propostos por Skinner têm suas aplicações na área da 

aprendizagem, mais notadamente na Instrução Programada e nas Máquinas de Ensinar. 

Apesar de adotar práticas experimentais4 derivadas da ciência, Skinner nega a necessidade de 

uma teoria de caráter hipotético-dedutivo, de modo a entender o comportamento, sendo assim, 

a teoria de Skinner é empírico-indutiva 

 

                                                 
2 Corrente que dominou o pensamento e a prática da psicologia, em escolas e consultórios, até os anos 1950. O 
behaviorismo restringe seu estudo ao comportamento (behavior, em inglês), tomado-o como um conjunto de 
reações dos organismos aos estímulos externos. O princípio do behaviorismo é que só é possível teorizar e agir 
sobre o que é cientificamente observável.  
3 Comportamentalismo traz para a Psicologia a metodologia das ciências chamadas duras, a Física, sobretudo 
(característico das teorias modernas da Física, como a Relatividade e a Mecânica Quântica). 
4 Por Análise Experimental os comportamentalistas entendem o controle estrito das condições sob as quais 
determinado comportamento em estudo aparece.  
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2.2.10 Teoria da Equidade 

A Teoria da Equidade sobre a motivação no trabalho foi formulada em 1963, pelo 

psicólogo behaviorista John S. Adams, baseada no princípio da comparação social no 

trabalho, focando a percepção de cada indivíduo sobre um contexto laboral, comparando seu 

desempenho e os benefícios aos de outros, em situações idênticas. Caso os trabalhadores 

percebam que a proporção é igual à dos outros que são relevantes, há equidade. A injustiça 

pode ocorrer devido a haver empregados sub-recompensados ou super-recompensados. 

Conforme aborda Robbins (2002), quando empregados percebem uma injustiça, 

pode-se prever que eles farão uma das seis escolhas a seguir: 

a) mudar seus insumos e reduzir sua entrega ao trabalho; 

b) mudar seus resultados, alterando a qualidade do serviço prestado;  

c) distorcer percepções de si mesmos; 

d) distorcer percepções dos outros; 

e) escolher uma pessoa diferente do âmbito do trabalho como referência; 

f) deixar o emprego. 

Cabe aqui definir o conceito de equidade. Primeiramente, não é sinônimo de 

igualdade, podendo ser compreendido da seguinte forma: é quando dois indivíduos são 

recompensados em função do seu mérito quando ambos fazem juz à mesma recompensa. 

Nesse contexto, é importante perceber a diferenciação entre a equidade interna e a externa: (i) 

relaciona-se com a comparação do indivíduo com outros da mesma organização que 

desempenham funções similares; (ii) comparação do indivíduo com outros de outras 

organizações que desempenham funções similares. A equidade é quando se verifica a relação 

entre inputs/outputs do indivíduo, análoga à relação entre inputs/outputs da pessoa com a qual 

é feita a comparação. Quando os indivíduos percebem que a razão entre seus inputs/outputs é 

diferente da de outra pessoa, a iniquidade se manifesta. 
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Na empresa, a iniquidade pode se apresentar de várias maneiras, mas 

principalmente acontece nas questões relativas a salários. Mais precisamente, quanto melhor o 

funcionário desempenha suas atividades, melhor será sua noção de recompensa. De outra 

forma, indivíduos com sentimento de injustiça terão sua produtividade reduzida, chegando, 

em muitos casos, a abandonar a empresa. Sendo assim, indivíduos com maior noção de 

empenho e, consequentemente, melhor recompensa, têm melhor desempenho. Na teoria da 

equidade, são alguns procedimentos para aplicação: 

a) reconhecer que as comparações de equidade são inevitáveis;  

b) antecipar iniquidades negativas, quando se consagram recompensas;  

c) comunicar avaliações claras de desempenho, quando se consagram recompensas;  

d) comunicar as razões para as recompensas;  

e) comunicar qualquer ponto adequado de comparação.  

Finalizando, na Teoria da Equidade, a motivação do indivíduo varia com sua 

percepção de justiça, relativamente às condições extrínsecas (recompensas tangíveis ou 

materiais) e intrínsecas (recompensas psicológicas) do trabalho, e seu comportamento tenderá 

a reduzir as desigualdades percebidas, passando a esforçar-se menos ou exigindo mais 

compensações. 

 

2.2.11 Teoria das Expectativas – Victor Vroom 

A teoria das Expectativas, formulada em 1964 pelo psicólogo Victor Vroom, 

preconiza que o processo de motivação deve ser explicado em função dos objetivos do 

indivíduo e suas expectativas de atingi-lo, contrariamente às teorias das necessidades de 

Maslow e Herzberg, uma vez que essas não consideram as diferenças individuais Sua 

abordagem é essencialmente cognitiva, em que o comportamento (traduzindo-se numa mais-

valia para o indivíduo) e o desempenho são resultado de uma escolha consciente. 
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 Em termos práticos, a teoria da expectativa diz que um funcionário estará mais 

motivado a empregar alto nível de esforço quando acreditar que isso o levará a uma boa 

avaliação de desempenho como recompensa - aumento de salário ou promoção, entre outros - 

e que essas recompensas satisfarão suas metas pessoais.  

Segundo Rodrigues (2006, p. 10) 

Para Vroom, há três forças básicas que atuam dentro do indivíduo e que influenciam 
o seu nível de desempenho: [Figura 2] 
 
a) Expectativa: probabilidade de uma determinada ação conduzir a um resultado 

desejado. Se um determinado esforço for exercido por um indivíduo que 
disponibilize de meios e competências para atingir o sucesso, o resultado será um 
desempenho bem sucedido (expectativa esforço-desempenho). Por outro lado, há 
que ter em consideração a expectativa de que, se um determinado esforço tiver 
sucesso será obtida uma recompensa (expectativa esforço-resultado).  

 
b) Valência: valor ou peso que um indivíduo atribui às recompensas obtidas em 

consequência do seu desempenho. Neste contexto, é imperativo que as 
recompensas tenham um valor real para o indivíduo que satisfaça as suas 
expectativas. As valências revestem-se de um cariz subjetivo, uma vez que o 
sistema de recompensas vigente pode não assumir importância para um 
indivíduo e ser muito importante para outro.  

 
c) Instrumentalidade: percepção de que a obtenção de um resultado está associado a 

uma recompensa, podendo-se traduzir no grau em que um resultado facilita o 
acesso a outro resultado. Assim, uma recompensa de primeira ordem (por 
exemplo uma recompensa monetária) é relevante porque permite o alcance de 
um resultado de segunda ordem (por exemplo, um automóvel de luxo).  

 
 

          
Figura 3: As três forças [relações] básicas. 

Fonte: Rodrigues, 2006. 
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A partir de valores matemáticos atribuídos à frequência com que cada uma dessas 

relações ocorre, é possível determinar o grau de motivação de uma pessoa. A equação é 

utilizada pelos seguidores da teoria para medir o grau de motivação:  

 

Motivação = f (expectativa X instrumentalidade X valência) 

 

 

2.3 A Qualidade de Vida no Trabalho 

Conforme anteriormente apresentado, existem vários fatores que levam os 

indivíduos à desmotivação ou à motivação para a realização de suas atividades no que se 

refere ao trabalho. Quando motivados, desenvolvem nível satisfação que, segundo Muchinsky 

(2004), indica o grau de prazer em relação ao trabalho que desenvolvem. Para Ferreira, Neves 

e Caetano (2001, p. 290), a satisfação é um “conjunto de sentimentos e emoções favoráveis ou 

desfavoráveis resultantes da forma como os empregados consideram o seu trabalho”. 

Ferreira, Neves e Caetano (2001, p. 290-291), citando Locke (1976), apresentam 

nove dimensões de Satisfação no Trabalho: 

 

1. A satisfação com o trabalho, integrando interesses intrínsecos do trabalho, sua 

variedade, as oportunidades de aprendizagem, a dificuldade, a quantidade, as 

possibilidades do êxito ou controle sobre os métodos; 

2. A satisfação com o salário, que considera a componente quantitativa de remuneração e 

a forma como é distribuída pelos empregados (equidade); 

3. A satisfação com as promoções, integrando as oportunidades de formação e outros 

aspectos de base que dão suporte à promoção; 

4. A satisfação com o reconhecimento, contemplando elogios ou críticas ao trabalho 

realizado; 
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5. A satisfação com os benefícios, tais como as pensões, os seguros de doenças, as férias; 

6. A satisfação com a chefia, que inclui o estilo de liderança ou as capacidades técnicas e 

administrativas e, ainda, qualidades ao nível de relacionamento interpessoal; 

7. A satisfação com os colegas de trabalho, caracterizada pelas competências dos 

colegas, o apoio que estes prestam, a amizade que manifestam; 

8. A satisfação com as condições de trabalho, como, por exemplo, o horário de trabalho, 

os períodos de descanso, o local de trabalho e os aspectos ergonômicos; 

9. A satisfação com a organização e com a direção, destacando-se as políticas de 

benefícios e salários. 

 

Nota-se que o item 8 apresentado por Ferreira, Neves e Caetano (2001) trata de 

uma relação da satisfação no trabalho com qualidade de vida no trabalho. Isso porque, 

segundo Rodrigues (1994), a Qualidade de Vida no Trabalho tem interfaces com várias áreas 

do conhecimento, portanto, há diferentes conotações, sendo a mais objetiva e clara facilitar e 

satisfazer as necessidades dos trabalhadores, no desempenho de suas atividades. O autor 

afirma ainda que a “QVT tem como base para mensuração. a motivação e a satisfação em 

diferentes níveis [...]” (RODRIGUES, 1994), o que permite concluir que, a partir da 

motivação do trabalhador, pode ser medida a Qualidade de Vida no trabalho. 

Para Limongi-França (2004, p. 24), “a base da discussão sobre o conceito de 

qualidade de vida encerra escolhas de bem-estar e percepção do que pode ser feito para 

atender às expectativas criadas tanto por gestores como por usuários de ações de qualidade de 

vida na empresa”. 

Em relação à qualidade de vida, Cortez (2004, p. 11) menciona 

Diante das novas conotações das organizações e das características das pessoas, 
surgem estudos de qualidade de vida no trabalho. Como várias áreas foram 
envolvidas na qualidade de vida no trabalho, era de se esperar que as definições, 
delimitações do foco de estudo também fossem amplas. A tentativa de extrair um 
conceito para qualidade de vida no trabalho mostrou-se vã. O que pode se dizer é 
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que trata-se de um conceito dinâmico e abrangente, que ode ser pertinente às 
ciências sócias e humanas, da saúde e com um grande viés da ergonomia.      

 

Para maior entendimento dessa conceituação, explicite-se que QVT deve ser 

considerada como uma gestão dinâmica, porque as pessoas mudam constantemente, 

dependendo da realidade de cada instituição, no contexto em que se encontram. Além disso, 

pouco resolve atentar apenas para fatores físicos, pois aspectos sociológicos e psicológicos 

interferem igualmente na satisfação dos indivíduos em situações de trabalho, sem deixar de 

considerar os aspectos tecnológicos da organização do próprio trabalho, que, em conjunto, 

afetam a cultura e interferem no clima organizacional, com reflexos na produtividade e na 

satisfação dos empregados. 

De acordo com Walton (1974, p. 11), a expressão Qualidade de Vida no Trabalho 

(QVT) tem sido usada para designar a preocupação com o resgate de “valores humanísticos e 

ambientais” que vêm sendo negligenciados em favor do avanço tecnológico, da produtividade 

e do crescimento econômico. 

Fernandes (1996) conceitua QVT como a “(...) gestão dinâmica e contingencial de 

fatores físicos, tecnológicos e sócio-psicológicos, que afetam a cultura e renovam o clima 

organizacional, refletindo-se no bem estar do trabalhador e na produtividade das empresas”. 

Para Fernandes (1996), a empresa só se desenvolve em bases fortes se atender às necessidades 

das pessoas, desenvolvendo e maximizando suas potencialidades. Nesse contexto, deve-se 

lançar mão de um programa de Qualidade de Vida no Trabalho, que é a ferramenta apropriada 

a ser utilizada para atingir a satisfação das necessidades das pessoas. Para o autor, não se pode 

falar em qualidade de produtos e serviços se eles não são produzidos com qualidade de vida 

no trabalho. 

Leite Filho e Almeida (1998), citando Fernandes (1996), apresentam que os 

elementos-chave de QVT apoiam-se especialmente em quatro pontos: 
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1. resolução de problemas envolvendo os membros da organização em todos os níveis 

(participação, sugestões, inovações, etc.); 

2. reestruturação da natureza básica do trabalho (enriquecimento de tarefas, redesenho de 

cargos, rotação de funções autônomas ou semiautônomas, etc);. 

3. inovações no sistema de recompensas (remuneração financeira e não-financeira); 

4. melhorias no ambiente de trabalho (clima, cultura, meio ambiente físico, aspectos 

ergonômicos, assistenciais). 

Walton (apud FERNANDES, 1996: 48) propõe, ainda, oito categorias conceituais, 

incluindo critérios de QVT: 

1. Compensação justa e adequada: Visa a mensurar a QVT em relação à remuneração 

recebida pelo trabalhador. Subdivide-se em Remuneração adequada, Equidade interna 

e Equidade externa. 

2. Condições de Trabalho: mede a QVT em relação às condições existentes no local de 

trabalho. Apresenta os seguintes critérios: jornada de trabalho, carga de trabalho, 

ambiente físico, material e equipamento, ambiente saudável e estresse. 

3. Uso e desenvolvimento de capacidades: mensura a QVT em relação às oportunidades 

que o empregado tem de aplicar seu conhecimento e suas aptidões profissionais. Entre 

os critérios destacam-se a autonomia, o significado da tarefa, a identidade da tarefa, a 

variedade da habilidade e o feedback. 

4. Oportunidade de crescimento e segurança: Visa a medir a QVT quanto às 

oportunidades de crescimento e desenvolvimento pessoal, além de segurança do 

emprego. Os critérios analisados são a possibilidade de carreira, o crescimento pessoal 

e a segurança de emprego. 
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5. Integração social na organização: objetiva medir o grau de integração social na 

organização. Para medi-lo, são observados o relacionamento, a igualdade de 

oportunidades e o senso comunitário. 

6. Constitucionalismo: mede até que ponto os direitos dos empregados são cumpridos na 

organização. Analisam-se os direitos trabalhistas, a privacidade pessoal, a liberdade de 

expressão e as normas e rotinas. 

7. Trabalho e espaço total de vida: mensura o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida 

profissional do empregado. Observa o papel balanceado no trabalho e o horário de 

entrada e saída. 

8. Relevância social da vida no trabalho: mensura a QVT por meio da percepção do 

empregado em relação à responsabilidade social da instituição, à qualidade na 

prestação dos serviços e no atendimento aos seus empregados. Entre os critérios 

destacam-se: imagem da organização, responsabilidade social, responsabilidade pelos 

serviços prestados e responsabilidade social pelos empregados. 

A qualidade de vida no trabalho hoje pode ser compreendida como uma forma de 

pensamento que leva em consideração o indivíduo, seu trabalho e as organizações, 

destacando-se dois aspectos importantes: (i) a preocupação com o bem-estar do trabalhador e 

com a eficácia organizacional; e (ii) a participação dos trabalhadores na solução de problemas 

e nas decisões do trabalho.  

Diante disso, pode-se dizer que QVT é ouvir as pessoas e utilizar ao máximo sua 

potencialidade. Ouvir é procurar saber o que as pessoas sentem, o que querem, o que 

pensam... e utilizar ao máximo sua potencialidade é desenvolver as pessoas e procurar criar 

condições para que elas, em se desenvolvendo, consigam desenvolver a empresa. 

(CARNEIRO, 1996). 
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Em relação aos benefícios da implantação de programas de Qualidade de Vida no 

Trabalho (QVT), principalmente na rede de ensino, pode-se dizer que propicia um salto de 

qualidade no ensino prestado pelo corpo docente de instituições públicas, beneficiando 

diretamente o aluno e elevando o nível da educação formal, tão clamado pela sociedade. 

 

2.4 Novas perspectivas para o professor e para o ensino 

Conforme apresentado, o ambiente organizacional, atualmente, tem passado por 

profundas mudanças, assumindo alcance global e exigindo que sejam alterados os processos, 

as estruturas e as culturas organizacionais. Face à complexidade desse desafio e à velocidade 

com que essas mudanças vêm ocorrendo, novas formas de consciência crítica são requeridas 

dos trabalhadores. Na área educacional, mais notadamente na pública, a urgência dessas 

mudanças é mais premente, sendo que o servidor, principalmente o docente, precisa 

desenvolver seu saber para poder difundir esse conhecimento ao seu público-alvo, o aluno.  

Cada vez mais, percebe-se que as instituições têm se preocupado com o bem-estar 

dos funcionários e, num ambiente onde educação e qualidade caminham juntas, é quase 

impossível não considerar a qualidade de vida. A promoção da qualidade é colocar à 

disposição os atributos da mente humana: inteligência, sabedoria e talento. É a subutilização 

de recursos pessoais que mais prejudica a qualidade de vida (MONTE, 1997). Dentro de uma 

instituição de ensino, esse contexto tem peso dobrado, considerando-se que o lado 

profissional do funcionário, suas necessidades e suas atitudes, além de servirem de modelo, se 

propagam em seus alunos e projetos. Em contrapartida, os recursos, muitas das vezes, são 

escassos e/ou estão “amarrados” a processos lentos, burocráticos, num emaranhado de 

procedimentos de difícil compreensão, o que quase inviabiliza sua aplicabilidade.   

Em relação ao profissional de ensino, nos dias atuais e com as reformas do ensino, 

é exigido do professor, principal ator da qualidade educacional, maior e melhor desempenho. 
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Para Toschi e Oliveira (2000), o êxito da reforma curricular está intrinsecamente vinculado ao 

professor e à sua formação, às condições de trabalho, remuneração e satisfação com o que faz. 

O profissional da educação assumiu, assim, a responsabilidade de gerir suas ações de acordo 

com as estratégias de governo. Assim sendo, o enfoque tem sido dado à valorização do 

professor, mas, infelizmente, poucas ações têm sido efetivamente implementadas para que se 

consiga neutralizar a insatisfação desses profissionais com as políticas públicas existentes. 

Desse modo, o profissional docente deve estar motivado, impulsionado a atingir metas, ideais, 

que, no caso, é o aluno em pleno estágio de aprendizado, de conquistas, de meios que o levem 

ao aprendizado contínuo e ao sucesso nos resultados educacionais. 

Considerando que o professor é o mediador do processo educativo, ele tem 

importante papel para a valorização e adoção de uma concepção mais crítica e humana de 

qualidade de vida, não só pelo seu discurso, mas também pelo seu comportamento, pois a 

educação é um processo de influências e inter-relações que colaboram para a formação do 

caráter e para a concepção de valores, atitudes e comportamentos que, se orientados para o 

bem maior da sociedade, podem conduzi-la a um estágio de desenvolvimento sustentável, 

cujas desigualdades sociais sejam amenizadas. 

O sucesso do aluno é o resultado esperado pelo professor, algo que demonstre o 

sentido de seu trabalho, sem o qual não haveria que se falar em motivação. É de extrema 

importância que esse profissional tenha envolvimento com a profissão, de forma livre, 

ocasionando maior equilíbrio ao indivíduo, sem o qual os níveis de produtividade e qualidade 

ficariam abaixo do desejável. 

O mais importante papel da educação de qualidade nesse contexto é o de formar 

cidadãos capazes de visualizar o bem-estar coletivo como critério indispensável para o bem-

estar individual, ou seja, incutir valores e crenças que tenham maior potencial de levar a 

sociedade ao desenvolvimento equilibrado. Além disso, é necessário que tenham 
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conhecimento, mesmo que seja básico, para identificar e analisar suas opções, bem como 

predizer as consequências de suas escolhas para o seu futuro e o da sociedade. 

 

2.5 Caracterização das instituições estudadas 

• Utramig 

• Escola Estadual Leon Renault 

2.5.1 Utramig 

A Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais (Utramig) atua há 43 

anos com a missão de formar profissionais competentes para o mercado de trabalho e 

promover educação em diversas áreas do conhecimento. Nessa perspectiva, realiza 

qualificação profissional, formação técnica, pós-graduação lato sensu e formação superior 

especial para professores por meio dos cursos de licenciatura. A instituição conta com uma 

equipe altamente qualificada, formada por doutores e mestres, apta a formar profissionais 

competentes para o mercado de trabalho.  

Além da sede em Belo Horizonte, a Utramig está presente nas cidades de Nova 

Lima, Lagoa Santa e Vespasiano, no estado de Minas Gerais, onde são oferecidos cursos 

técnicos em Eletrônica, Enfermagem, Informática, Instrumentação Cirúrgica, Mecânica, 

Mecatrônica, Patologia Clínica, Segurança do Trabalho, Telecomunicações e Turismo. A 

Fundação disponibiliza também especialização em Meio Ambiente e Educador Social. O 

Curso de Formação Pedagógica de Docentes para o Ensino Fundamental e Médio é referência 

na licenciatura plena em todo o estado.  

A Fundação de Educação para o Trabalho – Utramig, em sintonia com as 

diretrizes do governo do estado, implementou o “choque de gestão”, com o objetivo de 

aprimorar a qualidade no ensino público estadual. Como base em sua gestão, a Fundação 

adota, ainda, o Modelo Sistêmico preconizado pelo Programa Mineiro da Qualidade e 
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Produtividade (PMQP), além dos Critérios da Excelência, que conduzem as organizações à 

busca contínua da excelência.  

Em analogia com uma árvore, que conduz seiva, sais minerais e nutrientes para 

que a planta cresça, floresça e produza frutos saudáveis e saborosos, também a Utramig 

acredita que a administração deve fornecer o suporte necessário (materiais, equipamentos, 

pessoas, apoio técnico e gerencial) para que as unidades pedagógicas sejam vitoriosas em sua 

nobre  missão de educar. Ainda na linha do pensamento analógico, a árvore se sustenta por 

meio de raízes fortes, que penetram o solo e dele retiram o suficiente para a sobrevivência de 

tronco, galhos, flores e frutos, não havendo desperdício. Pelo contrário, o valor agregado é 

elevado, pois, além da beleza das suas flores e do sabor de seus frutos, ela oferece sombra e 

abrigo àqueles que a procuram. Assim deve ser o alicerce da gestão: lideranças que busquem 

os valores mais profundos, pratiquem métodos gerenciais avançados e os disseminem entre os 

profissionais. 

A inversão dos organogramas tradicionais permite visualizar o verdadeiro papel 

das lideranças dos setores público e privado. No âmbito da educação, é fundamental a 

consciência do grau de responsabilidade que envolve cada membro da equipe de liderança: 

reitores, diretores, superintendentes, gerentes, assessores, chefias e especialistas. 

A Utramig é uma instituição que nasceu com robustez assegurada num amplo 

estatuto, que lhe permite um rico portfólio de produtos e serviços. Entre suas vocações, o 

ensino profissional foi a atividade que mais se destacou nos seus 43 anos de existência, tanto 

na modalidade técnica, quanto nas atividades de qualificação. Há, ainda, grandes 

oportunidades a serem exploradas nos campos de pesquisa, extensão, ensino superior, pós-

graduação e ensino a distância, todos promissores e de elevado valor agregado ao estado, ao 

país e além das fronteiras. O apoio decisivo das lideranças do governo de Minas Gerais, dos 

parceiros UEMG, Unimontes, Sectes, Fapemig, Fundação Helena Antipoff, dos competentes e 
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íntegros profissionais e de todas as demais partes interessadas tornam-se elementos 

responsáveis pelo crescimento, pela perpetuação do ensino de qualidade, preconizado pelo 

fundador, Prof. Agnelo Viana, na criação da instituição. Os produtos e serviços oferecidos são 

apresentados a seguir: 

 

Curso Licenciatura Plena – Formação Pedagógica de Docentes para o Ensino Fundamental, 

Médio e Profissionalizante 

O curso prepara bacharéis e tecnólogos para atuarem como professores de ensino 

fundamental, médio e profissionalizante, nas seguintes áreas: biologia, física, matemática 

química e disciplinas técnicas. A formação é dividida em sete módulos de ensino: (i) 

Fundamentos Históricos e Sociológicos da Educação; (ii) Políticas Educacionais e Gestão 

Escolar na Educação Básica; (iii) Didática; (iv) Psicologia da Educação; (v) Metodologia 

Específica; (vi) Metodologia do Trabalho Científico Aplicado à Educação e (vii) Estágio 

Supervisionado. O curso tem 12 meses de duração e carga de 360 horas/aula; como requisito, 

o interessado deve possuir curso superior completo, relacionado à habilitação pretendida. A 

seleção é feita mediante prova de títulos, análise do histórico escolar, do currículo e dos 

programas das disciplinas referentes à habilitação pretendida, além de carta na qual o 

interessado exponha sua pretensão ao curso; as aulas são ministradas aos sábados, das 8h às 

11h40, e das 13h às 16h40, na sede, em Belo Horizonte. 

 

Cursos do Projeto SER 

O objetivo principal é a formação de profissionais capazes de atuar em projetos de 

tratamento de lixo, infraestrutura sanitária, recuperação de rios, abastecimento público de 

águas e preservação dos diversos recursos naturais.  
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O conteúdo do curso possibilita a elaboração e o desenvolvimento de projetos 

multidisciplinares. A formação permite também ampla atuação na área educacional: escolas, 

comunidades, órgãos da administração pública e empresas privadas. Nessa área, podem se 

mobilizar comunidades para questões de preservação do meio ambiente por meio de cursos, 

seminários e ações educativas, promovendo passeios em trilhas ecológicas, com a presença de 

monitores especializados e atividades didáticas.  

 

Curso de Informática Básica para Deficientes Auditivos 

O curso é oferecido a maiores 16 anos portadores de deficiência auditiva que 

tenham o ensino fundamental completo. O aluno aprende a trabalhar com recursos 

tecnológicos e tem como professor um intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras). 

Além da formação básica em informática, o curso, de quatro meses de duração, estimula o 

desenvolvimento pessoal e possibilita a inclusão social. As aulas são ministradas em um 

período de quatro meses, às terças e quintas-feiras, das 14h às 17h30. 

 

Curso de Informática Básica para Deficientes Visuais 

O curso é destinado a capacitar maiores de 16 anos portadores de deficiência 

visual. Nas atividades, cada aluno utiliza um computador dotado de dois programas que usam 

sintetizadores de voz: o Dosvox, que leva ao domínio do teclado, no qual o aluno memoriza e 

compreende todas as posições e funções das teclas. Na segunda etapa do curso, utiliza-se o 

Virtual Vision, um programa que faz a leitura da tela e transforma os caracteres em voz, o que 

permite ao aluno navegar na internet ou utilizar softwares como Word, Excel e outros 

aplicativos do MSOffice. Além da formação básica em informática, o curso estimula o 

desenvolvimento pessoal e possibilita a inclusão social. As atividades do curso acontecem 



57 

 

durante quatro meses, sempre às terças e quartas-feiras, das 14h às 17h40, na sede, em Belo 

Horizonte. 

 

Curso técnico em Eletrônica 

O conteúdo do curso fornece uma visão ampla da eletrônica, possibilitando o 

trabalho nas diversas aplicações tecnológicas desse campo e também na pesquisa. O aluno é 

capacitado para atuar na indústria em geral, nas empresas de telecomunicações, de energia 

elétrica e projetos, bem como em consultorias, na manutenção e na instalação de sistemas 

eletrônicos, no comércio especializado e no desenvolvimento de pesquisas e projetos 

tecnológicos. O curso tem duração de um ano e meio e tem como pré-requisito que o 

candidato tenha concluído ou esteja cursando o segundo ou terceiro ano do ensino médio.  

 

Curso técnico em Enfermagem 

O curso habilita e qualifica para o reconhecimento dos sintomas de doenças, 

realização de tratamentos prescritos ou de rotina, prestação de cuidados de conforto, higiene e 

segurança. Busca-se a valorização do trabalho em equipe e também dos princípios éticos e 

científicos da profissão. Os profissionais de assistência em enfermagem podem atuar em 

hospitais, postos de saúde, clínicas, laboratórios, ambulatórios, escolas, creches, farmácias e 

residências. O curso tem duração de um ano e meio e exige como pré-requisito que o 

interessado tenha completado o ensino médio ou esteja cursando sua segunda série.  

 

Curso técnico em Informática 

Habilitação e qualificação tecnológica com ênfase em linguagens visuais e 

programação para internet. O aluno aprende a desenvolver sistemas de computadores e a 

trabalhar com suportes de redes, sendo que o mercado de trabalho para o técnico em 
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informática inclui consultorias técnicas, órgãos governamentais, empresas financeiras, 

industriais e comerciais. O curso tem duração de um ano e meio e exige como pré-requisito 

que o interessado tenha completado o ensino médio ou esteja cursando sua segunda série. 

 

Curso técnico em Instrumentação Cirúrgica 

Habilitação para o trabalho em blocos cirúrgicos de hospitais e clínicas. O 

instrumentador tem papel extremamente importante junto ao médico-cirurgião e a seus 

auxiliares, pois controla, organiza e fornece todo o material necessário às operações, cabendo 

também manter a assepsia dos procedimentos operatórios. O profissional precisa conhecer cada 

instrumento e sua função, além de zelar por seu funcionamento, manutenção e esterilização, 

antes, durante e após as intervenções cirúrgicas. O curso tem duração de um ano e meio e exige 

como pré-requisito que o interessado tenha completado o ensino médio ou esteja cursando sua 

segunda série. 

 

Curso técnico em Mecânica Industrial 

É um curso para habilitação na área mecânica, visando a executar tarefas de 

caráter técnico referentes ao projeto, à produção e ao aperfeiçoamento de instalações, 

máquinas, motores, aparelhos e sistemas industriais. Os trabalhadores desse grupo de base 

desempenham tarefas relacionadas com projetos de construção, montagem, manutenção e 

reparo de equipamentos de funcionamento mecânico. Áreas de atuação: indústrias mecânicas, 

siderúrgicas, automobilísticas, eletrônicas, ferroviárias, navais, concessionárias e similares, 

em setores de elaboração de projetos estruturais de equipamentos e máquinas, ferramentas e 

estruturas mecânicas. Diferencial da Utramig: as aulas práticas do curso de Mecânica 

merecem destaque, uma vez que o parque de manutenção, montado em Vespasiano, é 

moderno, muito bem-equipado, localizado em área adequada para a prática das atividades. A 
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duração do curso é de um ano e meio e exige como pré-requisito que o interessado tenha 

completado o ensino médio ou esteja cursando sua segunda série. 

 

Curso técnico em Mecatrônica 

Formação de técnicos numa área multidisciplinar e integradora da engenharia que 

reúne conhecimentos de tecnologia da informação, eletrônica e mecânica, possibilitando o 

desenvolvimento de produtos inteligentes e sistemas mecânicos controlados por computador. 

As principais áreas em que os técnicos de mecatrônica podem trabalhar são: indústria 

automobilística, eletroeletrônica, de instrumentação industrial e mecânica. A duração do curso 

é de um ano e meio e exige como pré-requisito que o interessado tenha completado o ensino 

médio ou esteja cursando sua segunda série. 

 

Curso técnico em Meio Ambiente 

É um curso estruturado para oferecer a oportunidade de especialização em 

diversas atividades: Gestão de Negócios de Reciclagem e Reutilização de Papel; Gestão de 

Negócios de Reciclagem e Reutilização de Madeira; Gestão de Negócios de Reciclagem e 

Reutilização de Metal; Gestão de Negócios de Reciclagem e Reutilização de Vidro; Gestão de 

Negócios de Reciclagem e Reutilização de Plástico; Gestão de Resíduos Especiais; Gestão de 

Resíduos da Construção Civil; Gestão de Resíduos de Postos de Combustíveis; Gestão de 

Resíduos dos Serviços de Saúde e Gestão de Resíduos de Atividades Comerciais. A duração 

do curso é de um ano e meio e exige como pré-requisito que o estudante tenha interessado 

tenha completado o ensino médio ou esteja cursando sua segunda série. 
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Curso técnico em Patologia Clínica 

As atividades dos laboratórios de análises clínicas, como realização de exames de 

rotina, coleta de material e registro de amostras, são a ênfase do curso. O embasamento 

teórico e prático compreendido permite ao formando trabalhar também em outras áreas 

relacionadas, a exemplo de bancos de sangue, indústria de alimentos, farmacêutica, cosmética 

e em laboratórios de pesquisas químicas, biológicas e de medicina veterinária. Em razão do 

caráter interdisciplinar da atividade, o curso oferece habilidades nas áreas de Bioquímica, 

Hematologia, Imunologia, Microbiologia, Parasitologia e Urinálise. O curso tem duração de 

um ano e meio e tem como pré-requisito que o candidato tenha completado o ensino médio ou 

esteja cursando sua segunda série. 

 

Curso técnico em Segurança do Trabalho 

Este curso prepara técnicos aptos a identificar, implantar e manter um ambiente de 

trabalho saudável e livre de acidentes. O conteúdo da formação é abrangente e envolve 

princípios ergonômicos (postura corporal), higiene e saúde, ética, primeiros socorros, 

equipamentos e produtos de segurança, normas, regulamentações e legislações dos diversos 

setores de trabalho e o técnico em segurança do trabalho pode atuar em empresas de todo o 

tipo ou porte. O curso tem duração de um ano e meio e exige como pré-requisito que o 

interessado tenha completado o ensino médio ou esteja cursando sua segunda série.  

 

Curso técnico em Telecomunicações 

O curso é direcionado para a operação, manutenção e implantação de 

equipamentos de telecomunicações, preparando o formando para o desenvolvimento de 

projetos e pesquisas na área. O técnico em telecomunicações pode atuar nas áreas 

operacionais, supervisão de serviços e consultorias para escolha de equipamentos e sistemas. 
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A duração do curso é de um ano e meio e exige como pré-requisito que o interessado tenha 

completado o ensino médio ou esteja cursando sua segunda série. 

 

Curso técnico em Turismo 

O curso técnico em Turismo capacita o profissional que atua na prestação de 

serviços nas áreas de arte, meio ambiente, desenvolvimento social e lazer, como agente de 

viagens, tendo competência para promover e vender produtos e serviços turísticos, bem como 

desenvolver atividades administrativas e gerenciais em agência de turismo. Auxilia na 

elaboração de roteiros turísticos, planeja, organiza e viabiliza produtos e serviços turísticos e 

de hospitalidade adequados aos interesses, atitudes e desejos da clientela, sem prejuízo ao 

ecossistema. Organiza eventos, roteiros, itinerários turísticos, atividades de lazer, articulando 

os meios para sua realização com prestadores de serviços e provedores de infraestrutura e 

apoio. O curso, ministrado na unidade de Nova Lima, tem duração de um ano e meio e tem 

como pré-requisito que o candidato tenha completado o ensino médio ou esteja cursando sua 

segunda série. 

 

Serviços Prestados pelo SINE 

O atendimento do Sistema Nacional de Emprego (SINE) é gratuito e elimina os 

custos e o tempo de espera para o trabalhador e empregador. 

 

Balcão de empregos – cadastramento de trabalhadores, captação de vagas e 

encaminhamento de pessoal para empresas;  Postagem do Seguro Desemprego; 

Encaminhamento de recurso do Seguro Desemprego para DRT (Delegacia Regional do 

Trabalho) e Ministério do Trabalho. 
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2.5.2 Escola Estadual Leon Renault 

Criada para atender meninos abandonados “material ou moralmente”, foi a 

primeira experiência escola-novista de Minas Gerais, cujo objetivo era o de formação do 

trabalhador-cidadão. A Escola Nova foi um movimento que surgiu nas primeiras décadas do 

século XX e veio para substituir a rígida escola tradicional, que não satisfazia aos anseios dos 

intelectuais da época, sedentos por uma abertura no modo de ensinar e aprender.  

Essa instituição, chamada de Instituto João Pinheiro, foi dirigida pelo professor 

Leon Renault por mais de trinta anos, homem dedicado à educação, incansável defensor do 

poder que a ação educativa tinha na formação do trabalhador íntegro. Após sua morte, em sua 

homenagem, o Instituto passou a se chamar Escola Estadual Professor Leon Renault.  

Quando, em 1964, os militares tomaram o poder no Brasil, foi criada a Febem, 

órgão destinado ao amparo, à correção e à formação do menor infrator. Assim, já com o nome 

Leon Renault, a escola passou a servir ao Centro de Recursos Humanos João Pinheiro como 

escola–laboratório para que nela se pudessem realizar estudos, pesquisas e experimentos 

educacionais, com aprovação do então Ministério da Educação e Cultura (MEC). 

Como escola-laboratório, a Escola Estadual Professor Leon Renault passou a 

atender não só os alunos de diversas classes sociais, mas também estendeu seu serviço de 

assistência à comunidade (Programa de Integração Escola Comunidade). Foi então criada a 

Associação de Pais e Mestres (APM), entidade jurídica que acompanhava todo o processo 

educativo na própria escola. 

Nessa fase de sua existência, os alunos tinham aulas das matérias do núcleo 

comum e matérias diversificadas, como Educação para a Saúde, Corte e Costura, atividades 

de jornal, teatro, dança, fanfarra e coral. Havia os grupos de ginástica olímpica e rítmica, 

times de futebol, handebol, natação e vôlei. Havia ainda os Programas de Férias, que 

mantinham durante os períodos de recesso a assistência aos alunos carentes, além de atender 
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às necessidades da comunidade por meio do aproveitamento do espaço e do tempo ociosos da 

escola. As pessoas que trabalhavam no Leon Renault recebiam, na época, complementação 

salarial do governo federal. 

O tempo era outro e a realidade também. Hoje, essa escola procura atender às 

necessidades próprias de nosso tempo.  No entanto, a Escola Leon Renault conserva consigo a 

mesma filosofia expressa em seu Regimento Escolar do ano de 1979, conforme dados obtidos 

na Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais: 

 

1. “Cultivam-se os valores espirituais e morais da religião cristã e os valores cívico-

sociais da nossa herança cultural.” 

2. “Defende-se a pessoa humana com seus direitos e deveres.” 

3. “Aceita-se cada aluno como um ser único, diferente e original, com capacidades e 

limitações, peculiaridades e virtualidades intrínsecas, encarando como um desafio 

fascinante a responsabilidade de promover todo  aluno e o aluno todo.” 

4. “Reconhece-se a capacidade dos homens de viverem e trabalharem juntos para o bem 

comum.” 

5. “Incentiva-se: o respeito à pessoa do outro; a liberdade com responsabilidade; o 

pensamento crítico e criativo; o cuidado com o ambiente físico e sua conservação; a 

responsabilidade no cumprimento do dever; a autodisciplina; a atividade criadora e o 

amor à beleza; a verdade e a lealdade. (...). 

 

A Escola Estadual Professor Leon Renault surgiu com a confiança de um homem 

na capacidade da ação educativa em promover a formação de um ser humano correto. 

Evidencia-se, portanto, a qualidade de escolas públicas como a Escola Municipal João 

Pinheiro e a Escola Estadual Leon Renault, que se destacaram entre as melhores escolas no 
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IDEB 2007, em Belo Horizonte. Enquanto o município  obteve média de 4,8 para a 4ª série do 

ensino fundamental, numa escola de 0 a 10, essas escolas chegaram a 6,0, meta que o país 

deve alcançar em 2021, segundo o Plano de Desenvolvimento da Educação do governo 

federal. 
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3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise de dados deste trabalho foi feita de forma qualitativa e quantitativa. Tal 

sistemática é citada por Vergara (2000), segundo o qual podem ser utilizados tanto 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdos quanto deduções lógicas na 

nessa análise. 

 

3.1 Perfil da amostra 

A amostra foi constituída de professores das duas escolas estudadas, nas quais 

verificou-se que o quadro de professores é quase totalmente formado pela participação 

feminina, cerca 97% dos docentes, conforme apresentado no Gráfico 1. Acredita-se que esse 

resultado se deve a um processo histórico da educação no Brasil, em que o magistério era uma 

ocupação essencialmente feminina, sendo responsável pelo ingresso de mulheres no mercado 

de trabalho. 

 
Gráfico 1: Caracterização da amostra quanto ao sexo. 

Caracterização da amostra quanto ao Sexo
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97%
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Fonte: Dados do questionário de perfil do professor (Apêndice A). 

 

O Gráfico 2 apresenta que a faixa etária predominante está acima de 46 anos, correspondente 

a 53% do total. Entretanto, observa-se concentração significativa de professoras entre 41 e 45 

anos e 36 a 34 anos (17% em ambos os casos). As mais jovens, abaixo de 35 anos de idade, 

correspondem a 13%, sendo que o grupo composto por profissionais com menos de 25% 

corresponde a 3% da amostra pesquisada, o de professores com idade compreendida entre 26 

e 30 anos representa 7% do total e os com idade entre 31 e 35 anos, 3% do total de 

professores analisados. 

 

Gráfico 2: Caracterização da amostra quanto à idade. 

Caracterização da amostra quanto à idade
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Fonte: Dados do questionário de perfil do professor (Apêndice A). 

 

No que diz respeito ao tempo de serviço como professor, o Gráfico 3 apresenta 

que a maior parte tem mais de 16 anos de docência, sendo que 30% têm entre 16 e 24 anos e 

40%, mais de 24 anos de profissão. Isso demonstra maior experiência de trabalho e, 

consequentemente, maior número de professores capacitados e habilitados para lecionar nas 

escolas analisadas. 
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O tempo de atividade na docência também pode ser relacionado à idade dos 

profissionais pesquisados, que, conforme apresentado no Gráfico 2, em sua maioria, 70%, tem 

idade superior a 40 anos, o que explica o elevado tempo de experiência dos profissionais 

pesquisados. 

 

Gráfico 3: Tempo de serviço como professor. 

Tempo de serviço como professor
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13%
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acima de 24,1 anos

 
Fonte: Dados do questionário de perfil do professor (Apêndice A). 

 

O Gráfico 4 mostra que a escolaridade dos professores apresenta a tendência 

apontada pelos estudos: a grande maioria possui curso de graduação completo ou incompleto, 

aproximadamente 93%, sendo que 66% possuem curso superior e 27% possuem cursos de 

pós-graduação. Não é expressiva a quantidade de professores que possuem apenas o ensino 

médio completo (7%). Verifica-se, no entanto, que nenhum dos pesquisados possui título de 

mestre, mesmo atuando como professor de curso superior e/ou de especialização. 
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Fonte: Dados do questionário de perfil do professor (Apêndice A). 

 

Quanto à jornada semanal de trabalho, evidenciou-se, ao verificar o gráfico 5, que 

67% do corpo docente trabalham entre 20 e 40 horas semanais. 

.

 
Fonte: Dados do questionário de perfil do professor (Apêndice A). 

 

Caracterização da jornada de trabalho
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Gráfico 4: Caracterização da amostra quanto à escolaridade. 

Gráfico 5: Caracterização da jornada de trabalho. 
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Os dados apresentados no Gráfico 6 revelam que a maioria dos pesquisados (53%) 

despende de 2 a 4 horas com atividades extraclasse e o restante, 47%, despende acima de 4 

horas com tais atividades. Observou-se que o trabalho do professor não se esgota em sala de 

aula, pois compreende também várias atividades extraclasse, como: correção de provas, 

avaliação de trabalhos, monitoria de alunos, controle de frequência e registro de notas, além 

da preparação das aulas. 

 

 
Fonte: Dados do questionário de perfil do professor (Apêndice A). 

 

O resultado da amostra, conforme apresentado no Gráfico7, evidencia que apenas 

30% possuem outra fonte de renda e 70% mantêm-se apenas com o salário de professor. 

Alguns desses professores, que atuam apenas como docentes, possuem cadastros em várias 

escolas ao mesmo tempo, podendo, dessa forma, assumir aulas em diferentes instituições em 

uma mesma semana ou até no mesmo dia. Quanto à atuação do outros 30% dos professores, 

buscam complementar a renda como funcionários de empresas privadas, públicas ou 

prestando serviços de consultoria. 

Tempo despendido fora da escola com trabalhos extrac lasse

53% 

27%

13%
7%

até 2 horas

entre 2 e 4 horas

entre 4 e 6 horas

entre 6 e 8 horas

mais de 8 horas

Gráfico 6: Tempo despendido fora da escola com trabalhos extraclasse. 
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Gráfico 7: Caracterização da amostra quanto a outras fontes de renda. 

Caracterização da amostra quanto a outras fontes de  renda

70%

30%

Sim
Não

 
Fonte: Dados do questionário de perfil do professor (Apêndice A). 

 

A respeito da remuneração dos docentes pelas atividades desempenhadas na 

escola, os dados do Gráfico 8 revelaram que 70% recebem remuneração entre R$ 500,01 e R$ 

1.000,00, o que leva a concluir que entre esses profissionais, alguns chegam a receber pouco 

mais de um salário mínimo, sendo que, desde de 1o de fevereiro de 2009, o salário mínimo é 

de R$ 465,00. Do total de professores analisados, 30% recebem mais do que R$1.000,00 por 

mês. Verifica-se a baixa remuneração em relação à responsabilidade da atividade 

desempenhada pelos profissionais. 
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Fonte: Dados do questionário de perfil do professor (Apêndice A). 

 

3.2 Análise do nível de satisfação e qualidade de vida dos pesquisados 

 

Os dados apresentados no Gráfico 9 demonstram que o corpo docente está 

fortemente insatisfeito com o salário recebido (97%). A instabilidade financeira é um dos 

principais fatores que levam ao descontentamento da categoria com o trabalho, e poucos 

professores afirmam tê-la conquistado, mas 90% deles a consideram condição fundamental 

para ter boa qualidade de vida e dignidade, além de ter reconhecimento da importância do 

trabalho realizado e poderem se qualificar adequadamente para atender às necessidades dos 

alunos. Assim, muitos professores têm de dar aulas em duas ou mais escolas para receber um 

salário razoável. 

 

Caracterização da amostra quanto à remuneração do c argo 
docente  
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de R$ 1.500,01 a R$ 2.000,00
de R$ 2.000,01 a R$ 2.500,00
de R$ 2.500,01 a R$ 3.000,00
acima de R$ 3.000,01

Gráfico 8: Caracterização da amostra quanto à remuneração do cargo docente. 
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Gráfico 9: Nível de satisfação com o salário recebido. 
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Fonte: Dados da pesquisa de satisfação/ motivação (Apêndice A). 

 

Conforme os dados relatados, a maioria dos pesquisados demonstrou insatisfação 

quanto aos benefícios que o estado proporciona ao professor da escola pública (87%), 

conforme apresentado no Gráfico 10, uma vez que tais benefícios não são suficientes para 

proporcionar mais qualidade de vida, melhoria profissional por meio de capacitações e 

investimento no capital intelectual. Somente 10% dos pesquisados apresentou satisfação em 

relação aos benefícios oferecidos, o que pode ser considerado um percentual bastante baixo. 
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Gráfico 10: Nível de satisfação com os benefícios. 
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Fonte: Dados da pesquisa de satisfação/ motivação (Apêndice A). 

 

Os trabalhadores, de modo geral, fazem comparações entre si e isso não é 

diferente com os professores. Um fator que chama a atenção na pesquisa realizada é a 

insatisfação do professor quando compara seu salário ao de colegas da mesma rede ou de 

outra rede de ensino. Nota-se que grande parte dos professores está insatisfeita (cerca de 

64%), sendo que 51% estão fortemente insatisfeitos e 13% estão levemente insatisfeitos. 
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Gráfico 11: Nível de satisfação do salário em comparação com os de outros docentes da rede 
estadual. 
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Fonte: Dados da pesquisa de satisfação / motivação (Apêndice A). 

 

Na perspectiva dos entrevistados, conforme pode ser visto no Gráfico 12, 77% do 

corpo docente das escolas pesquisadas estão satisfeitos com a estrutura física das salas de 

aula, que têm boa infraestrutura e se beneficia de investimentos públicos. 

 

Gráfico 12: Nível de satisfação em relação às condições físicas da sala de aula. 
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Fonte: Dados da pesquisa de satisfação/motivação (Apêndice A). 
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Apesar dos altos índices de violência nas cidades do estado de Minas Gerais e em 

escolas públicas de algumas regiões, analisando o gráfico 13, nota-se elevado percentual de 

satisfação com a segurança por parte dos pesquisados. Somente 7% da amostra demonstraram 

elevado nível de insatisfação em relação à segurança na área escolar, representando ¼ do 

número de pessoas que se sentem fortemente satisfeitas. Do corpo docente das escolas 

pesquisadas, 66% sentem-se levemente satisfeitos com a segurança no ambiente em que 

trabalham. 

 

Gráfico 13: Nível de satisfação na área escolar. 
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Fonte: Dados da pesquisa de satisfação/motivação (Apêndice A). 

 

O Gráfico 14 mostra que os dados da pesquisa demonstram que a gestão escolar 

proporciona oportunidade de uso de potencialidades nas salas de aula. A grande maioria dos 

entrevistados (86% do total) informou que tem oportunidades e liberdade para utilizar-se de 

suas habilidades para a melhor atuação e proporcionando melhor qualidade no ensino. 53% 

dos pesquisados encontram-se muito satisfeitos em relação a essa possibilidade e 33%, 

levemente satisfeitos. Nota-se, pelo resultado apresentado, forte relação do nível de satisfação 

dos pesquisados com a necessidade de autorrealização apresentada por Abraham Maslow. 
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Gráfico 14: Nível de satisfação em relação ao uso das habilidades pessoais. 

Nível de Satisfação em relação ao uso de habilidade s pessoais

7%

33%

7%
0%

53%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fortemente
Insatisfeito

Levemente
Insatisfeito

Neutro/Indiferente Levemente Satisfeito Fortemente
Satisfeito

%
 S

at
is

fa
çã

o

Fortemente Insatisfeito Levemente Insatisfeito Neutro/Indiferente
Levemente Satisfeito Fortemente Satisfeito

 
Fonte: Dados da pesquisa de satisfação/motivação (Apêndice A). 

 

Os dados da pesquisa mostram, no Gráfico 15, que os professores têm liberdade 

para planejamento e execução de suas tarefas. Em relação a essa possibilidade, grande parte 

dos pesquisados, 57%, encontra-se fortemente satisfeita, enquanto 43% encontram-se 

levemente satisfeitos. Nota-se, portanto, elevado nível de satisfação, o que confirma a ideia, 

apresentada por Abraham Maslow e reforçada por Herzberg, de que o nível de satisfação se 

relaciona com a responsabilidade no trabalho e o reconhecimento em relação ao desempenho, 

sendo esses fatores que motivam os profissionais na realização das suas atividades. 
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Gráfico 15: Nível de satisfação em relação à liberdade para planejar e executar as tarefas 
relativas ao trabalho. 
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Fonte: Dados da pesquisa de satisfação/motivação (Apêndice A). 

 

Em relação à satisfação com a possibilidade de crescimento profissional como 

fator motivador, o Gráfico 16 mostra que, apesar de esse aspecto ser valorizado pelos 

pesquisados, não é um ponto valorizado e trabalhado nas instituições pesquisadas.  

O item relativo ao Plano de Carreira mostrou alto nível de insatisfação. Conforme 

pode ser visualizado no Gráfico 16, 70% do total dos entrevistados não reconhecem ações de 

crescimento e reconhecimento compatível com a função pedagógica e de alto valor que 

representam para a sociedade. Isso demonstra uma anomalia ou a inexistência de um Plano de 

Carreira efetivo, que vise ao crescimento e ao desenvolvimento do corpo docente. Apenas 3% 

da amostra sentem-se satisfeitos com a elaboração do Plano de Carreira. 
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Gráfico 16: Nível de satisfação com o plano de carreira. 
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Fonte: Dados da pesquisa de satisfação/motivação (Apêndice A). 

 

Os resultados apresentados no Gráfico 17 mostram que os professores se sentem 

satisfeitos (64%) com os feedback dos alunos, o que proporciona várias aplicações para a 

melhoria do ensino. Os efeitos positivos provenientes desses retornos sugerem que 

professores devem focalizar sua instrução também em como fazer revisões eficientes. Dessa 

forma, instrutores devem ser suficientemente cuidadosos com relação ao que dizer aos alunos 

e a como receber as críticas positivas ou negativas. Dependendo da qualidade do uso do 

feedback recebido, aumenta a possibilidade de criar ações corretivas cada vez mais eficientes. 
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Gráfico 17: Nível de satisfação com o retorno do aluno às atividades propostas em sala de 
aula. 
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Fonte: Dados da pesquisa de satisfação/motivação (Apêndice A). 

 

Batalhar por uma educação de qualidade, estar disposto a trabalhar em dois ou três 

lugares com carga horária exaustiva, ter criatividade, ser inovador e instigante. Esses são 

alguns dos desafios que os funcionários da área de magistério enfrentam para alcançar a 

realização profissional. E é justamente o salário baixo uma das maiores dificuldades 

enfrentadas por esses profissionais, de acordo com esta pesquisa, sendo apresentados esses 

aspectos nos gráficos 7, 8 e 9. 

Apesar de as condições financeiras não serem satisfatórias, conforme 

anteriormente apresentado no item Realização profissional, os dados revelam que o nível de 

satisfação é elevado entre os pesquisados. Pode-se verificar, no Gráfico 18, que 33% da 

amostra estão fortemente satisfeitos profissionalmente, apesar dos percalços, como baixos 

salários e benefícios, e 50%, levemente motivados. Pode-se relacionar esse nível de satisfação 

ao fato de os professores terem consciência do papel social do trabalho docente, acreditando 

que o profissional precisa ser um excelente orientador da aprendizagem do estudante. 
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Gráfico 18: Nível de satisfação em relação à realização profissional. 
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Fonte: Dados da pesquisa de satisfação/motivação (Apêndice A). 

 

O Reconhecimento é um dos fatores de satisfação mais importante, conforme 

anteriormente apresentado nas teorias motivacionais. Para a maioria dos profissionais, 

principalmente os de escolaridade elevada, pouco adianta atingir determinado sucesso se não 

houver reconhecimento. Baseado na teoria de Herzberg, este fator encontra-se relacionado ao 

cargo e à natureza da tarefa desempenhada, sendo controlável pelo indivíduo e culminando 

com a autorrealização. 

O Gráfico 19 apresenta que, em relação ao reconhecimento da chefia, há elevado 

nível de satisfação, estando 27% dos pesquisados fortemente satisfeitos em relação a esse 

aspecto e 57%, levemente satisfeitos. Os insatisfeitos correspondem apenas a 6% da amostra 

estudada. Assim, percebe-se que as escolas analisadas possuem chefes e colegas que 

reconhecem méritos, agradecem os que auxiliam e ajudam a obter resultados positivos.  
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Gráfico 19: Nível de satisfação com o reconhecimento pela chefia. 
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Fonte: Dados da pesquisa de satisfação/motivação (Apêndice A). 

 

A pesquisa mostrou que os professores estão satisfeitos quanto à satisfação com a 

infraestrutura da escola (laboratórios, equipamentos, biblioteca, etc.). Conforme apresentado 

no Gráfico 20, 79% dos entrevistados estão e apenas 21% não estão satisfeitos. 

 
Gráfico 20: Nível de satisfação com infraestrutura. 
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Fonte: Dados da pesquisa de satisfação/motivação (Apêndice A). 
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Muitos investimentos foram feitos nos últimos anos dando ênfase ao material 

didático e esses dados já são facilmente perceptíveis. O resultado disso, conforme apresentado 

no Gráfico 21, é o elevado nível de satisfação dos professores com o material didático 

oferecido pelo governo. Da amostra pesquisada, 23% encontram-se fortemente satisfeitos com 

o material disponibilizado e metade dos pesquisados estão levemente satisfeitos. 

Dos que se encontram insatisfeitos com o material oferecido, a maior parte está 

levemente insatisfeita, sendo, portanto, mais fácil reverter esse quadro internamente. Somente 

3% dos professores estão muito insatisfeitos. Esse nível de insatisfação pode também estar 

relacionado ao perfil do profissional pesquisado. 

Gráfico 21: Nível de satisfação com o material didático. 
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Fonte: Dados da pesquisa de satisfação/motivação (Apêndice A). 

 

Os projetos pedagógicos estabelecem as políticas para fazer o estudante fiel à 

filosofia institucional e ações para dar cumprimento às políticas. O Projeto Pedagógico de 

cada curso deve ser adequado aos parâmetros de aprendizagem e baseado, de acordo com as 

diretrizes governamentais, nos princípios da articulação entre teoria e prática, entre ensino, 

pesquisa e extensão, interdisciplinaridade e flexibilidade curricular. O Projeto Pedagógico 

tem, assim, a dupla dimensão de ser orientador e condutor do presente e do futuro.  
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Em relação aos projetos pedagógicos, conforme pode ser visto no Gráfico 22, o 

nível de satisfação do corpo docente é elevado, representando 90% da amostra. Os que estão 

fortemente satisfeitos representam 30% dos respondentes, enquanto os levemente satisfeitos 

representam 60% da amostra. Nas escolas pesquisadas, há vários projetos, o que evidencia a 

importância da alfabetização, algo que tem trazido satisfação aos professores e, 

consequentemente, à comunidade em geral, o que poderia justificar a ausência de 

profissionais fortemente insatisfeitos e somente 3% da amostra levemente insatisfeitos. 

 

Gráfico 22: Nível de satisfação com o Projeto Pedagógico. 
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Fonte: Dados da pesquisa de satisfação/ motivação (Apêndice A). 

 

A gestão educacional passa pela democratização da escola em aspectos internos, 

que contemplam os processos administrativos e a participação da comunidade escolar nos 

projetos pedagógicos, e externos, ligados à função social da escola, à forma como ela produz, 

divulga e socializa o conhecimento. O fato de que a ideia de gestão educacional se desenvolve 

associada a um contexto de outras ideias, como, por exemplo, transformação e cidadania, por 

sua vez, permite pensar gestão no sentido de uma articulação consciente entre ações que se 

realizam no cotidiano da instituição escolar e seu significado político e social. 
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Diante das informações apresentadas e dos resultados da pesquisa, demonstra-se 

que os professores estão satisfeitos (cerca de 93%) com a direção e a gestão escolar. 

 

3.3 Fatores de satisfação do corpo docente 

Na pesquisa de campo realizada, foram identificados como fatores de satisfação: 

a) condições físicas da sala de aula; 

b) segurança pessoal; 

c) uso de múltiplas habilidades pessoais; 

d) liberdade para planejar e executar tarefas relativas ao trabalho; 

e) importância do trabalho; 

f) realização profissional; 

g) reconhecimento pela chefia; 

h) infraestrutura (laboratórios, biblioteca, equipamentos); 

i) material pedagógico; 

j) direção e gestão escolar; 

k) fixação de Metas; 

l) participação nas decisões e concordância com estas. 

 

3.4 Fatores de insatisfação que interferem na QVT 

A pesquisa de campo permitiu diagnosticar os principais fatores que interferem de 

forma negativa na Qualidade de Vida no Trabalho do corpo docente: 

1. Salário e benefícios; 

2. Plano de carreira; 

3. Comparação de salário com outros docentes da mesma rede de ensino e com outros 

profissionais de mesmo nível. 
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Será, ainda, abordada a questão da falta de segurança nas escolas públicas, por ser 

fato de conhecimento público, notório e objeto de atuação institucional por meio de projetos 

estratégicos. 

3.4.1 Salário 

De acordo com a pesquisa realizada, um fator que interfere diretamente e de 

forma negativa na Qualidade de Vida no Trabalho do professor é a insatisfação com a 

remuneração e com o Plano de Carreira dos Profissionais de Educação. A questão financeira 

tem se revelado fator dificultador entre os docentes da rede pública, obrigando-os a suprir sua 

renda familiar por meio do trabalho em mais de uma escola, sendo que dificilmente eles 

deixam uma delas, por mais insatisfeitos que possam estar. A dupla jornada das atividades 

docentes reforça, portanto, o conflito entre o trabalho e a família, gerando sofrimento 

psíquico: de um lado, a necessidade de trabalhar, de outro, a dedicação à família, à vida 

cotidiana da casa e ao lazer (VASQUEZ-MENEZES; CODO; MEDEIROS, 1999). 

Identificam-se como principais consequências da baixa remuneração dos 

professores: 

1. as políticas públicas adotadas para o setor educacional; 

2. apatia em relação ao desenvolvimento do aluno – tanto faz se o aluno vai bem ou mal; 

3. baixa autoestima, o professor é tomado como uma pessoa que, por falta de opção, 

tornou-se professor; 

4. pouca oportunidade de participação em cursos de aperfeiçoamento; 

5. necessidade de trabalhar em mais de um estabelecimento de ensino; 

6. descontentamento em relação aos critérios para progressão na carreira; 

7. desinteresse sobre seus direitos em relação à sua situação funcional; 

8. desrespeito aos seus deveres enquanto servidor público; 

9. absenteísmo; 
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10.  alta rotatividade do corpo docente. 

Todos os impactos citados influenciam no desempenho profissional do professor, 

ou seja, em sua motivação, e, consequentemente, na Qualidade de Vida no Trabalho. Assim, 

se o professor não crê na Política Educacional proposta, não se enquadrará nos objetivos e nas 

metas de atuação previamente fixadas, de forma que seu plano de aulas poderá não estar 

alinhado com o objetivo estratégico governamental de desenvolver o aprendizado. Soma-se a 

isso o fato de que ele não pode acompanhar os avanços na área de educação por não poder 

pagar pelos cursos ou livros que tratam do assunto.  

Na luta pela sobrevivência, o professor tem de trabalhar em mais de um 

estabelecimento de ensino, o que reduz o tempo disponível para planejamento de aulas e 

atualização pedagógica. Outro impacto é sobre a imagem que a sociedade faz do professor, 

que ao mesmo tempo que é de admiração, é também de pena, fazendo com que o professor 

tenha baixa autoestima em relação à sua profissão. 

Coroando todos os impactos, está a alta rotatividade do corpo docente. Como a 

remuneração não é condizente, esse trabalhador arvora-se em outras atividades, relegando a 

docência, quando a mantém, a um segundo plano. 

Diante do exposto, é ponto pacífico que a questão da remuneração do professor 

interfere no seu desempenho profissional. Tanto é assim que toda ação política que vise a 

beneficiá-lo é bem-vinda e amplamente divulgada pela mídia do país, como resposta aos 

anseios da sociedade por uma melhor educação pública. O governo do estado de Minas 

Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Educação, apresentou proposta de estabelecer a 

remuneração mínima de R$ 850,00, em janeiro de 2009, para toda a categoria de professores 

que trabalham 24 horas semanais. Entretanto, essa proposta não foi efetivada e ainda que 

fosse estaria distante de ser considerada satisfatória. 
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Todo um conjunto de fatores colabora para a adequada realização do trabalho 

docente. Se bem-gerenciados, tais fatores podem contribuir para a redução da condição 

alienante que lhe é característica, conforme argumentam Paro (2002) e Basso (1998). 

Segundo este último, tratando de motivação pessoal: 

Ganhando mal, com uma jornada de trabalho extensa, não deixando tempo 
disponível para a preparação de aula, a correção de trabalhos e a atualização, poucas 
oportunidades de discussão coletiva para solucionar problemas do cotidiano escolar, 
como o professor pode desenvolver um trabalho que tenha interesse para ele próprio 
e para o aluno. Os professores estão, muitas vezes, realizando uma prática alienante, 
comprometendo, assim, a qualidade do ensino. (BASSO, 1998, p. 9). 

 

3.4.2 Plano de carreira 

Como será demonstrado posteriormente, por meio dos dados da pesquisa 

realizada, os professores não estão satisfeitos com o Plano de Carreira dos Profissionais de 

Educação, embora este contenha idéias convergentes no sentido de que devem ser garantidos 

incentivos para experiência e desempenho, progressão salarial na carreira, atualização dos 

conhecimentos e aperfeiçoamento profissional, prevendo, inclusive, a promoção por meio da 

certificação ocupacional. Conclui-se que os instrumentos estão presentes, basta acioná-los, ou 

melhor, regulamentá-los, no tempo e no modo devidos. 

O fato é que, embora o acesso às orientações normativas, como leis, decretos, 

resoluções, seja garantido, o professor, na maioria das vezes, mantém-se alheio ao processo. 

Ele não conhece seus direitos e não sabe como está o processamento de sua situação funcional 

para vir a obter benefícios estatutários e previdenciários, o que acaba trazendo intranqüilidade 

e prejudicando seu desempenho em sala de aula. 

 

3.4.3 Comparação de salários 

Os trabalhadores, de modo geral, fazem comparações entre si, e isso não é 

diferente com os professores. Um fator que chama a atenção na pesquisa realizada é a 

insatisfação do professor quando compara seu salário ao de colegas da mesma rede ou de 
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outra rede de ensino. Constata-se, então, que paira a sensação de injustiça em relação à 

quantidade de trabalho e a remuneração de uns em relação ao esforço empreendido. Deixa-se 

de observar a experiência profissional, a formação e o tempo de serviço público. Os efeitos 

negativos de tal situação são a redução da entrega ao trabalho prestado pelo professor, a falta 

de comprometimento, com ausências constantes, culminando com o abandono do cargo. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A qualidade de vida no trabalho deve ser considerada como um processo 

dinâmico e contingencial, tendo em vista as constantes mudanças, a realidade de cada 

organização e o contexto em que se encontram inseridas. É preciso estar atento às 

necessidades dos profissionais de forma a ser traçado um alinhamento entre os objetivos da 

instituição e os do indivíduo. 

Na pesquisa de campo realizada, fatores como a satisfação com a gestão escolar e 

suas implicações, o reconhecimento profissional, a fixação de metas e participação e a 

concordância do professor com as decisões emanadas denotam a presença de elementos das 

teorias motivacionais contemporâneas no ambiente de trabalho. Outro destaque salientado na 

pesquisa é a satisfação com a possibilidade de participar das decisões, o que implica melhor 

aceitação e facilidade no cumprimento das metas. 

O reconhecimento profissional ou o reforço da conduta adequada por parte da 

chefia, retratada como uma simples ação de valorização positiva, repercute no profissional 

como fator motivacional e poderá refletir na qualidade dos serviços prestados, no 

comprometimento, assiduidade e pontualidade. 

 É interessante considerar que a abordagem educacional pode ser mensurada por 

meio de indicadores de desempenho. As atividades educacionais são avaliadas 

constantemente, seja por análises efetuadas em sala de aula, seja por índices nacionais. O que 

importa é que podem ser mensuradas, pois o feedback faz parte do desenvolvimento da 

educação. Tal fator é considerado significante e a Secretaria de Estado de Educação já estuda 

a implementação de novas práticas pedagógicas, com base nos resultados das avaliações. Os 

indicadores serão os resultados das avaliações estaduais presentes no Programa de Avaliação 
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da Rede Pública da Educação Básica (PROEB) e no Programa de Avaliação do Ciclo Básico 

de Alfabetização (PROALFA). 

A pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo realizada permitiram distinguir 

alguns fatores relevantes, como: na esfera da segurança das escolas, além da adoção dos 

equipamentos necessários, deve-se promover o envolvimento de toda a comunidade escolar, 

professores, servidores, familiares, alunos e o policiamento local, que devem  participar, 

ativamente, da elaboração das políticas. No que se refere às políticas de valorização do 

professor, recomenda-se  maior atenção aos aspectos motivacionais, em relação aos quais o 

professor deva se sentir bem, ter boas condições físicas para desempenhar suas funções, 

sentir-se socialmente integrado no ambiente do trabalho e funcionalmente capacitado a 

desenvolvê-lo. 

Os investimentos realizados em programas de qualificação e capacitação dos 

docentes, utilizados como processo de aprendizagem contínua, elevam a autoestima e, em 

conseqüência, a qualidade de vida do corpo docente. Há também necessidade de aquisição de 

recursos tecnológicos, materiais e equipamentos adequados para que os professores possam 

estar constantemente atualizados e desempenhar a missão da forma desejada. Os benefícios 

dessa medida atingirão diretamente o corpo docente e os alunos, refletindo na 

satisfação/motivação, que acarretará melhor qualidade de vida no trabalho. 

No que tange aos reflexos da remuneração, verificou-se a necessidade de mudança 

na política salarial vigente na área educacional, em que a avaliação dos critérios de 

desempenho estabelecidos seja o requisito primordial para a implantação da remuneração 

variável, considerando o desempenho individual, da equipe e da instituição. Outro aspecto 

considerado é o tempo de serviço, o que remete à necessidade de alterações no plano de 

carreira da área educacional em vigor, em que as ideias são convergentes no sentido de serem 

garantidos a progressão salarial na carreira, incentivos para experiência e desempenho, 
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valorização da atualização dos conhecimentos e aperfeiçoamento profissional. É também 

importante equipar as salas de aula com recursos metodológicos e tecnológicos para facilitar a 

transmissão do conhecimento e garantir inovações na metodologia de ensino.  

Alguns outros aspectos devem ser considerados, tais como: diversificar as tarefas 

realizadas, prevenir o excesso de horas extras, dar melhor suporte social às pessoas, melhorar 

as condições sociais e físicas do trabalho, investir no aperfeiçoamento profissional e pessoal 

dos funcionários, pois esses são fatores relevantes que propiciam melhoria da qualidade de 

vida no trabalho. 

Aprender a equilibrar os fatores saúde e trabalho, considerados essenciais para o 

autodesenvolvimento e a autopreservação para a qualidade de vida no trabalho, é tarefa  

primordial.   

Constatou-se que a atuação governamental em aspectos-chave vem 

desenvolvendo projetos estratégicos direcionados a reduzir ou a eliminar os problemas 

existentes e é fator considerado relevante pelos profissionais. Nota-se isso com base no nível 

de satisfação em relação a áreas que tiveram investimentos governamentais, como, por 

exemplo, as instalações físicas e os recursos metodológicos existentes nas escolas 

pesquisadas. 

Para que a qualidade de ensino das escolas públicas estaduais atinja patamares 

elevados deve ser concedida especial atenção aos fatores que interferem negativamente na 

Qualidade de Vida no Trabalho. Mas há de se ficar atento, pois não se pode admitir a 

construção de um projeto de educação de qualidade sem que estejam presentes a preocupação 

com a valorização profissional e a adoção de programas de qualidade de vida, que se 

traduzem em motivação para o sujeito mais importante do processo: o professor. 

O fato é que a gestão escolar é tão importante que é objeto do Projeto 

PROGESTÃO, idealizado e formulado pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação 
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(CONSED) e oferecido na modalidade da Educação a Distância (EAD). A Secretaria de 

Estado de Educação de Minas Gerais adaptou-o às especificidades próprias do Sistema e, a 

partir de 2004, vem implantando o Projeto nas escolas de sua rede de ensino. O objetivo é 

dotar a rede estadual de gestores competentes, comprometidos com a efetiva aprendizagem de 

seus alunos e com elevação da qualidade do ensino público no estado. 

Assim como condições físicas adequadas são necessárias ao aprendizado do 

aluno, além de um projeto pedagógico inovador, com os recursos tecnológicos disponíveis 

que privilegiem permanentemente o professor qualificado, este deve possuir um plano de 

salário condizente com seu papel, ou seja, que lhe propicie qualidade de vida no trabalho, para 

que possa desempenhar suas atividades de forma eficiente, produtiva e feliz. 

Junto com as conclusões é necessário ressaltar algumas limitações identificadas 

no âmbito do estudo realizado. A primeira é o fato de a pesquisa ter sido efetuada em apenas 

duas escolas públicas, quando o ideal seria desenvolvê-la em contexto mais abrangente, para 

possibilitar eventual identificação de novos fatores de satisfação ou insatisfação dos 

professores dessas instituições. 

A segunda refere-se ao número de respondentes do estudo, que foi resultado do 

âmbito do universo pesquisado. Também houve, por parte de alguns professores, falta de 

apoio e cooperação na devolução dos questionários aplicados. Por fim, em relação à análise 

estatística dos dados, poderiam ser adotadas abordagens mais sofisticadas que poderiam 

fornecer relações causais das variáveis estudas. 

  

 A relevância do tema sugere a realização de novos estudos utilizando abordagem 

de outro modelo que enfatize diferentes aspectos e que façam o aprofundamento da pesquisa 

quanto às formas de identificar maior número de variáveis referentes aos fatores de 

satisfação/motivação e insatisfação/desmotivação da qualidade de vida no trabalho. Seria 



93 
 

  
 

recomendado utilizar modelo quantitativo em um contexto mais abrangente de instituições de 

ensino público. Poderia também ser aplicado esse mesmo modelo em setores da administração 

pública para confrontar com os resultados obtidos. 
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APÊNDICE A – Questionário Aplicado 
 

Esta parte do questionário busca informações gerais ao seu respeito. Marque com um X a 

opção que melhor corresponda à sua situação. 

 
1– Sexo: 2. Há quantos anos é professor: 
(   ) feminino (   ) até 4 anos 
(   ) masculino (   ) de 4,1 a 8 anos 
 (   ) de 8,1 a 16 anos 
 (   ) de 16,1 a 24 anos 
 
 
 

(   ) acima de 24,1 anos 

3– Idade:  
(   ) até 25 anos 4. Formação: 
(   ) de 26 a 30 anos (   ) 2º grau 
(   ) de 31 a 35 anos (   ) Graduação 
(   ) de 36 a 40 anos (   ) Especialização 
(   ) de 41 a 45 anos (   ) Mestrado 
(   ) de 46 anos acima (   ) Doutorado 
  

 
5. Jornada de trabalho semanal nesta 
escola: 

6. Tempo semanal despendido fora da 
escola com trabalhos ligados à sua 
atividade: 

(   ) até 20 horas (   ) até 2 horas 
(   ) entre 20 e 40 horas (   ) entre 2 e 4 horas 
(   ) mais de 40 horas (   ) entre 4 e 6 horas 
 (   ) entre 6 e 8 horas 
 (   ) mais de 8 horas 
  

 
07. Você possui outra fonte de 
rendimentos além do emprego nesta 
escola? 

08. Somando as suas fontes de renda qual 
o total da sua remuneração mensal? 

 
(   ) sim 

 
(   ) até R$500,00 

(   ) não (   ) de R$ 500,01 a R$ 1.000,00 
 (   ) de R$ 1.000,01 a R$ 1.500,00 
 (   ) de R$ 1.500,01 a R$ 2.000,00 
 (   ) de R$ 2.000,01 a R$ 2.500,00 
 (   ) de R$ 2.500,01 a R$ 3.000,00 
 (   ) acima de R$ 3.000,01 
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Marque x na coluna que melhor corresponde à sua satisfação/motivação sobre os fatores 

apresentados. 

 

 
QUESTÕES 
 

1 2 3 4 5 
Fortemen
te 
Insatisfei
to 

Levement
e 
insatisfeito 

Neutro
/ 
Indife-
rente 

Levemen
te 
satisfeit
o 

Fortement
e 
satisfeito 

1.Salário recebido      
2.Benefícios (creche, assistência 
médica....) 

     

3.Comparação do meu salário com os 
de outros     docentes da rede estadual 

     

4.Comparação do meu salário com os 
de outros profissionais de mesmo nível 

     

5.Condições físicas da sala de aula 
(iluminação, ventilação, ruído, 
temperatura) 

     

6.Integridade física (segurança pessoal 
contra agressões físicas) 

     

7. Oportunidades de uso de múltiplas 
habilidades pessoais 

     

8. Liberdade para planejar e executar as 
tarefas relativas ao meu trabalho 

     

9. Plano de carreira      
10. Retorno do aluno às atividades 
propostas em sala de aula  

     

11. Importância do meu trabalho      
12. Imagem pública da escola em que 
trabalho 

     

13. Realização profissional      
14. Reconhecimento pela chefia      
15.Infraestrutura (laboratórios, 
biblioteca,equipamentos  

     

16. Material didático      

17. Projeto pedagógico      

18. Direção e gestão escolar      

19. Meios de avaliação do meu 
trabalho como professor (Avaliação de 
Desempenho) 

     

20. Clima social (reuniões sociais, 
comunicação, ambiente de confiança, 
laços de amizade...) 

     

21. Relacionamento com pais e alunos      

22. Políticas públicas estaduais para a      
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educação 

23. Estabilidade no emprego      

24. Minha relação com a determinação 
de resultados a serem atingidos 

     

25. Oportunidade de participação nas 
decisões administrativas desta escola 

     

26. Oportunidade de participação nas 
decisões pedagógicas desta escola 

     

27. Nível de concordância com as 
decisões desta escola 

    
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

Resultado do SIMAVE 
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O Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública, o Simave, é responsável pelo 

desenvolvimento de programas de avaliação integrados. Os resultados das avaliações 

realizadas servem de base para responder às necessidades de planejamento e ação 

educacionais, servindo à realidade da sala de aula e influenciando a definição de políticas 

públicas para a educação em Minas Gerais. 

 

Para conhecer, entender e atender o sistema público mineiro de Educação, a Secretaria de 

Estado da Educação de Minas Gerais criou o Sistema Mineiro de Avaliação da Educação 

Pública, o Simave, em 2000. A partir de 2003, o Simave foi aperfeiçoado e ampliado. Desde a 

instalação do sistema, avaliações anuais são realizadas em Minas Gerais, verificando o 

desempenho de alunos das redes estadual e municipal de ensino. Em 2008, por exemplo, a 

avaliação de Língua Portuguesa contou com a participação de 10.210 escolas e 662.066 

alunos, e a de Matemática com 10.198 escolas e 647.313 alunos.  

 

A criação do Simave objetiva desenvolver programas de avaliação integrados cujos resultados 

forneçam informações importantes para o planejamento de ações em todos os níveis do 

sistema de ensino. O Simave aponta as prioridades educacionais tanto para professores, 

especialistas e diretores quanto para os gestores do sistema, sendo fundamental na definição 

de ações para uma educação eficaz. Pela relevância de suas informações, o Simave é um pilar 

do Projeto Estruturador do Governo de Minas Gerais. 

 

Escolas das redes estadual e municipal de Minas Gerais participam do Simave. Os alunos das 

primeiras séries do Ensino Fundamental bem como os do 3º ano do Ensino Médio são 

avaliados. Três diferentes programas compõem o Simave: o Proalfa, o Proeb e Paae.  

 

O resultado de 2006 mostrou expressivo avanço no desempenho dos alunos. Na 4ª série, o 

desempenho em Português cresceu de 174,4 em 2002 para 190 em 2006, na escala de 

proficiência, que mede o conhecimento do aluno. Em Matemática, cresceu 189,7 em 2003 

para 196,5 em 2006. Na 8ª série, os resultados de Português indicaram crescimento de 226,7 

em 2002 para 242,7 em 2006. Em Matemática, o crescimento foi de 241,9 em 2003 para 

246,3 em 2006. 

 


