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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 oportunidade de 
participação sistemática em programas de capacitação e aprimoramento 
profissional. 
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