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Resumo: 

Através de leituras pode-se perceber que as pessoas veem cada vez mais 

priorizando a qualidade de vida em seu local de trabalho, e que existem indicadores 

e fatores que ajudam a avaliar o ambiente de trabalho e as pessoas que nele atuam. 

Neste artigo abordaremos os fatores relacionados à Qualidade de Vida no Trabalho 

(QVT), sendo eles: finalidade do trabalho, oportunidade de desenvolvimento, 

autonomia, retidão moral, reconhecimento, relacionamento com os colegas, 

segurança no trabalho, carga física, carga mental e carga emocional. A coleta de 

dados foi realizada através de um questionário composto de escalas para identificar 

os referidos fatores, que foi enviado para professores universitários de seis 

instituições federais de ensino superior do estado de Minas Gerais. Os fatores 

estudados apresentaram relação direta ou inversa com a percepção de QVT dos 

docentes, como foi o caso das cargas de trabalho que apresentaram correlação 

negativa com a maioria dos demais fatores. 
 

Palavras-Chaves: QVT, Carga de trabalho, Organização do trabalho e Modelo 

Sistêmico de QVT. 
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1.0 Introdução 

 

Não há dúvidas que desde o século XX as pessoas passaram a se preocupar mais com a 

sua qualidade e expectativa de vida, e não apenas com o que seu esforço e trabalho 

podem oferecer ao mundo. Essa preocupação tornou-se real para os gestores em relação 

à condição de vida dos trabalhadores, já que é vista com maior importância nas 

organizações. 

As pesquisas realizadas por (MORIN 1996; 2001; MORIN ET ALL 2003; OLIVEIRA 

ET ALL 2004) sobre sentido do trabalho e sobre as motivações para se trabalhar têm 

apresentado resultados que permitem afirmar que um trabalho que tem sentido é aquele 

que contribui para a atualização do potencial de quem o executa, para a aprendizagem 

contínua e para o próprio desenvolvimento do trabalhador. Ao mesmo tempo, este deve 

ser interessante, prazeroso e útil ao indivíduo que o realiza e para a sociedade, além de 

ser moralmente aceitável e corresponder às competências do trabalhador. 

As organizações de ensino superior tem um papel de grande importância para a 

formação de profissionais e para o crescimento e desenvolvimento de uma nação. A 

flexibilidade, a autonomia, o ritmo do trabalho e o alto nível de informação são 

características do trabalho dos docentes de uma instituição superior, que em primeira 

vista recorre como algo que todos os indivíduos almejam. Esses funcionários tem um 

papel importante no conhecimento e aprendizagem, formando não só novos educadores, 

mas também a sociedade em geral. 

Nesse ambiente acadêmico ocorrem muitas pressões em relação ao trabalho, como por 

exemplo, publicações de periódicos, que exige alta dedicação e conhecimento para tal 

atividade. Isso pode causar um desgaste emocional, mental e físico, que leva a um 

desequilíbrio na vida do profissional chegando a causar até problemas de saúde. Essas 

atividades de alta qualidade e alto nível de conhecimento podem acarretar níveis de 

estresse e cansaços, que cabe aos gestores proporcionar caminhos que os proteja desses 

males (GILLESPIE, WALSH, WINEFIELDS, DUA E STOUGH, 2001). 

A qualidade de vida no trabalho definido por Ketchum e Trist (1992) é como o estado 

geral de bem-estar no local de trabalho. Logo o ambiente de trabalho deve proporcionar 

um local agradável e de fácil convívio, que cause um estado de bem-estar nos docentes. 

Essa qualidade de vida pode ser analisada por vários fatores que estarão inclusos no 

presente estudo, finalidade do trabalho, autonomia, oportunidade de desenvolvimento, 

retidão moral, relacionamento com os colegas, reconhecimento, carga de trabalho, 

carga física, carga mental, carga emocional e segurança do trabalho (Vilas Boas & 

Morin, 2014). 

Diante disso, o objetivo do presente artigo busca trabalhar a percepção dos docentes de 

instituições de ensino superior do estado de Minas Gerais quanto aos fatores de QVT e 

o inter-relacionamento entre esses fatores, visto que estes são a base para a educação. 

Este artigo está dividido em introdução que traz uma breve contextualização do tema e 

o objetivo principal do artigo; referencial teórico que trata de algumas bases dos 

estudos internacionais e nacionais sobre Qualidade de Vida no Trabalho apresentando 

também o Modelo Sistêmico de Qualidade de Vida no Trabalho e discorre brevemente 

sobre os fatores de QVT; descreve a metodologia utilizada, que apresenta informações 

gerais sobre as escalas adotadas na pesquisa de campo e as formas de coleta e análise 

dos dados; relata sobre os resultados e discussão apresentando uma tabela síntese das 

correlações de Pearson, alfa de Cronbach, nível de significância de cada fator; e por fim 

uma breve analise dos resultados principais e conclusão. 
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2.0 Referencial teórico 

 

2.1 Origens, Definição e Modelo Sistêmico de QVT. 

 

A importância do trabalho na vida do ser humano vai além das necessidades e da 

busca pelos bens de capital, pois envolve também, as necessidades humanas 

individuais. Não é só pela produção de bens individuais e coletivos, mas também pela 

influência do indivíduo no trabalho e pela relação com o meio em que vive. Andrade e 

Cardoso (2012) afirmam que o trabalho tem um sentido fundamental na estruturação 

da identidade do indivíduo e que através do trabalho as pessoas têm a possibilidade de 

se realizar, expressar suas competências e se integrarem socialmente. 

Muitas pessoas julgam que sem o trabalho não há uma boa qualidade de vida, porém 

há outras que afirmam que com o trabalho também se vive insatisfatoriamente por 

causa de diversos fatores que acabam afetando sua saúde física e mental. Diante do 

trabalho intensificado surge a preocupação com a qualidade de vida do trabalhador. O 

termo Qualidade de Vida no Trabalho foi introduzido por Louis Davis, de UCLA, Los 

Angeles, em contribuição à escola sociotécnica, no início da década de 1970 

(VELOSO, SCHIRRMEISTER & LIMONGI- FRANÇA, 2007). 

Segundo Albuquerque e Limongi-França (1998, p 41), 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”. Este conceito apresenta o caráter instrumental e 

prático da QVT, focando apenas melhorias ambientais e gerencias. Nos modelos mais 

atuais, a QVT tem um caráter mais abrangente e subjetivo também envolvendo 

aspectos pessoais na questão da QVT, como por exemplo, os trabalhos de Vilas Boas 

e Morin (2015, 2016, 2016a), Sant‟anna e Kilimnik (2011), Morin (2008) e Tofo e 

Piccini (2007). 

Para Fernandes e Gutierrez (1988, p.31), a QVT está relacionada a condições de 

trabalho favoráveis e ainda a vários aspectos que tornam os cargos mais satisfatórios, 

abrangendo fatores organizacionais, ambientais e comportamentais. Apesar das 

diversas definições de QVT, ela é sempre vista como um estado de bem-estar das 

pessoas em seu ambiente de trabalho. Desse modo, Huse e Cummings (1985), apud 

Araújo (1997, p. 37) definem QVT como uma forma de pensamento envolvendo 

pessoas, trabalho e organização, em que se destacam: a preocupação com o 

trabalhador e a eficácia organizacional; e a participação do trabalhador nos assuntos e 

decisões do trabalho. Uma das dimensões em que seu modelo é centralizado envolve a 

melhoria no ambiente de trabalho para o aprimoramento das condições físicas. 

Estudos sobre QVT têm sido realizados em vários países desde a década de 1970. 

Walton (1975), um clássico nos estudos sobre qualidade de vida no trabalho, estrutura 

a QVT com base em oito dimensões: compensação justa e adequada, condições de 

trabalho, oportunidade de uso e desenvolvimento de capacidades, oportunidade de 

crescimento e segurança, integração social na organização, constitucionalismo, 

trabalho e vida e relevância social da vida no trabalho (WALTON, 1975, apud 

SOUZA e MEDEIROS, 2007). Trata-se, de uma proposta abrangente, que ultrapassa o 

limite do trabalho, alcançando o espaço total de vida do indivíduo. 

Boisvert (1977) publicou uma análise com 15 dimensões de QVT: controle ou 

autonomia no trabalho, capacidade de exercer um juízo, importância das decisões, 

oportunidades de aprendizagem, uso de habilidades, controle sobre os critérios de 

desempenho, desafios apresentados no trabalho, variedade de tarefas, interação com 
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os colegas, reconhecimento, orgulho de realização, contribuição do trabalho para os 

objetivos da organização, percepção 

de um futuro desejável e participação na tomada de decisões. Esta lista apresenta 

diferentes dimensões que são fatores determinantes da QVT, como a interação com os 

colegas, o orgulho da realização do próprio trabalho e indicadores que compõem a 

QVT. Adicionalmente, Levine (1983) também publicou uma medida desenvolvida por 

meio do método de Delphi em uma amostra representativa de 70 empregados. Neste 

estudo foram identificados seis critérios relacionados à QVT: respeito e confiança dos 

gerentes com funcionários, variedade de tarefas, desafios no trabalho, promoções 

justas, equilíbrio entre vida profissional e autoestima. O que também mescla fatores e 

indicadores de QVT. Vários outros estudos foram realizados no âmbito internacional 

que mereciam ser citados neste trabalho, mas por uma questão meramente técnica não 

serão abordados. 

No Brasil, diversos estudos têm sido conduzidos por autores como: Sant‟Anna e 

Kilimnick (2011), Limongi-França (2003), De Oliveira e Limongi-França (2005), 

Constantino (2008), Tolfo e Piccinini (2007) e Sampaio (2012). Entre eles, há 

exemplos de desenvolvimento e validação de um instrumento genérico de avaliação 

da Qualidade de Vida, no âmbito dos indicadores biopsicossociais, junto à 

comunidade da USP. Para esse trabalho, Constantino (2008) adaptou um instrumento 

tendo como base teórica os aspectos biológicos, psicológicos e sociais a partir do 

modelo apresentado por Kertesz e Kerman (1985). Em outro trabalho, Limongi-

França (2003) apresentaram uma nova modelagem conceitual com base nas interfaces 

da Gestão da Qualidade de Vida no Trabalho da administração de empresas. 

Adicionalmente, Sampaio (2012, p.135) afirma que „„os trabalhos de Estelle Morin e 

colaboradores são uma nova influência no campo da QVT e trazem aperfeiçoamentos 

teóricos e técnicos aos modelos clássicos, apesar de sua identificação com os 

conceitos de bem-estar (principalmente psicológico) e sentidos do trabalho‟‟. Este 

autor ainda afirma que uma agenda de estudos e pesquisas sobre QVT deve considerar 

que „„o maior desafio para a QVT é a produção de um conhecimento válido para as 

novas formas de relações de trabalho e de organização do trabalho‟‟. O que 

demonstra que o modelo de Morin (2008) e Vilas Boas e Morin (2015) podem de fato 

contribuir para avanços nesta área, pois, os parâmetros de organização do trabalho são 

as bases para toda estruturação do modelo. 

Desde 1993, alguns pesquisadores do CRITEOS-HEC investigam diferentes 

configurações para determinar as características de um trabalho que tem sentido e que 

contribui com a eficácia organizacional (MORIN, 1997; MORIN, 2001; MORIN, 

2003; MORIN & CHERRÉ, 1999; MORIN & DASSA, 2004). Estes estudos 

culminaram com um modelo geral de Qualidade de Vida no trabalho (MORIN, 2008). 

Este modelo foi revisado por Vilas Boas e Morin (2015) e denominado Modelo 

Sistêmico de Qualidade de Vida no Trabalho. Este modelo engloba indicadores de 

QVT, que são componentes da QVT e fatores de QVT, que são determinantes da QVT 

que resultam dos parâmetros de organização do trabalho, ou seja, das formas de 
organização do trabalho. Os sentidos do trabalho e no trabalho são dois indicadores 

especiais, pois eles norteiam o comportamento dos demais indicadores, conforme 

pode ser observado na Figura 1. 

De acordo com pesquisas anteriores destacadas por Vilas Boas e Morin (2014 e 2015) 

foram detectadas doze características de um trabalho significativo, relacionadas com 

um trabalho que faz sentido, sendo elas, utilidade social do trabalho, autonomia, 

oportunidades de aprendizagem, retidão moral, cooperação ou relação com colegas e 

superiores e reconhecimento, estas sendo características relacionadas com o trabalho 
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em si ou características das relações de trabalho. E os demais fatores que estão 

relacionados à segurança no trabalho, a carga do trabalho, que se divide em carga 

física, mental e emocional e o número de horas trabalhadas. 

Segundo Vilas Boas e Morin (2015), todos os fatores podem afetar positivamente (em 

termos de saúde do trabalhador) ou negativamente (causando doenças e sofrimento 

psicológico) a qualidade de vida no trabalho e levar o indivíduo a ter uma experiência 

ótima no trabalho ou a 

elaborar estratégias defensivas para tentar melhorar sua QVT. Além disso, as 

diferenças individuais também devem ser levadas em consideração para analisar o 

inter-relacionamento das variáveis do modelo. Como exemplo pode citar o caso do 

stress relacionado ao trabalho, que é percebido de forma diferenciada por pessoas que 

exercem o mesmo trabalho. Por isso, ele deve ser considerado um indicador de QVT e 

não um fator de QVT. 

 

 

Figura 1: Modelo Sistêmico de QVT 
 

 

 

Tanto os fatores quanto os indicadores de QVT são relevantes no entendimento da 

QVT. Mas, esse artigo trata apenas dos fatores de QVT para poder explorar melhor os 

resultados da pesquisa. Estes fatores são brevemente revisados a seguir. 

 

2.2 Fatores de Qualidade de Vida no Trabalho 

 

Segundo Morin e Dassa (2004), as características do trabalho determinam o sentido do 

trabalho enquanto que as características das relações de trabalho determinam o sentido 

no trabalho. Morin (2001) afirma que para um trabalho ter sentido para o indivíduo, 
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ele precisa ser significativo para a pessoa que o realiza ser útil para alguma coisa ou 

para alguém e trazer uma contribuição para os outros ou para a sociedade. As 

investigações relacionadas com as diretrizes do trabalho demonstram que as pessoas 

estão à procura de um trabalho que lhes permita sentirem-se necessárias, realizar-se 

como seres humanos e participar de um trabalho significativo. 

Para Wrzesniewski, Dutton e Debebe (2003, p. 99), o sentido do trabalho pode ser 

definido "como o entendimento dos empregados daquilo que eles fazem no trabalho 

assim como a 

importância do que eles realmente fazem". É no trabalho que o ser humano tem a 

possibilidade de descobrir seu propósito e o que faz de melhor, buscando aquilo que 

os satisfaça e os motiva. Portanto, pode-se afirmar também que a qualidade de vida no 

trabalho é afetada pela finalidade do trabalho para o indivíduo, pelo o que ele sente 

(satisfação/insatisfação) e o sentido que o dá. Algo importante no trabalho também é a 

autonomia que deve ser proporcionada ao trabalhador, pois o indivíduo deve se sentir 

livre para exercer suas competências e capacidades, no qual tem voz para fazer 

julgamentos tornando-se um trabalhador ativo nas decisões. Através do trabalho, o 

indivíduo expõe suas habilidades e competências, no qual os interesses da organização 

devem coincidir com os do trabalhador, pois isso gera prazer naquilo que é exercido. 

E para isso é necessário haver oportunidades de desenvolvimento no ambiente de 

trabalho, criando situações em que o indivíduo aprenda, cresça profissionalmente e 

assim alcance seus objetivos e metas (VILAS BOAS e MORIN, 2014). Estes fatores 

estão diretamente relacionados às características do trabalho, conforme pode ser 

observado na Figura 1. Além destes fatores, existem os fatores relacionados às 

características das relações que se desenrolam no ambiente de trabalho. 

O trabalho se torna significativo ao indivíduo quando há reconhecimento por parte de 

colegas, superiores, subordinados e até mesmo dos clientes. Segundo Vilas Boas e 

Morin (2014) reconhecimento e valorização são, de fato, necessários para incentivar o 

comportamento produtivo e o desenvolvimento da autoestima. Segundo Kanaane, 

(1999) o reconhecimento é considerado por Frederick Herzberg, como um dos fatores 

motivacionais, o qual está relacionado com o cargo e as tarefas executadas pelo 

indivíduo. Porque, as pessoas necessitam ser reconhecidas e valorizadas dentro da 

organização mais do que ter apenas remuneração elevada. O reconhecimento pode ser 

realizado de diversas formas, como, a utilização de benefícios personalizados, 

programas de incentivo, com o acompanhamento do trabalho da equipe, valorização 

dos esforços realizados, elogios, etc. 

O trabalho tem grande importância na vida do ser humano, pois, ele auxilia no 

desenvolvimento de suas habilidades, facilitando o envolvimento com outras pessoas, 

o aprendizado contínuo, a conquista por novos espaços e o alcance dos objetivos 

pessoais. Segundo Vilas Boas e Morin (2014), retidão moral é uma característica que 

apareceu em suas investigações como muito importante, mas pouco aparece na 

literatura sobre a organização do trabalho. É possível que os escândalos em 

determinados negócios tenham levado a insights sobre a retidão moral em práticas 

sociais e organizacionais. Além disso, com base no exposto anteriormente, pode-se 

afirmar que o trabalho que tem mais sentido para o trabalhador deve ser realizado em 

um ambiente que promova o desenvolvimento de relacionamentos profissionais 

moralmente aceitos e éticos. Por outro lado, essas mesmas autoras argumentam que o 

trabalho tem que permitir o desenvolvimento de relacionamento com colegas e 

superiores ajudando uns aos outros na adequada realização do trabalho ou no 

enfrentamento de dificuldades no ambiente de trabalho. O relacionamento com os 

colegas é uma característica relacionada ao trabalho e um fator ambiental importante 
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para a QVT, pois influencia diretamente na harmonia e bem-estar do ambiente 

corporativo e do profissional em si. O relacionamento é marcado pelo auxílio 

recíproco, pelo apoio e respeito ás individualidades. Adicionalmente, problemas de 

relacionamento no trabalho, sejam com colegas, chefes, subordinados e até mesmo 

clientes afetam sobremaneira a qualidade de vida pessoal e familiar. 

Outro grupo de fatores que estão diretamente relacionados com as formas de 

organização do trabalho está relacionado à carga de trabalho e ao sentimento de 

segurança no trabalho. Altos níveis de carga de trabalho percebida ocorrem quando as 

demandas de tarefas excedem a capacidade do indivíduo para atender a essas 

demandas (VILAS BOAS & MORIN, 2015). Nos estudos internacionais, alguns 

autores buscam formas de lidar com a sobrecarga de trabalho de modo a evitar a 

fadiga e diminuir os efeitos negativos do excesso de papeis no 

trabalho (role overload), desde a década de 1990, como por exemplo, Wortman, 

Biernat & Lang (1991). Estudos atuais mostram cada vez mais os problemas de saúde 

causados pelo excesso de carga de trabalho (KINMAN & JONES, 2008). A carga de 

trabalho que pode afetar a qualidade de vida está relacionada à carga física, mental e 

emocional. 

Outro fator que afeta diretamente a QVT é o sentimento de segurança ou insegurança 

no trabalho. Segundo Lori e Barling (2005), o sentimento de segurança no trabalho 

está associado ao sentimento de estabilidade no trabalho e possibilidade de cumprir 

com seus compromissos estabelecidos. Assim, a insegurança no trabalho pode ser 

vista como um estressor com inúmeros resultados negativos para o trabalhador como 

mostra alguns estudos internacionais (CHENG & CHAN, 2008; SVERKE, 

HELLGREN & NÄSWALL, 2002). De 

Witte (1999) discute as reações emocionais com relação à futura permanência no 

emprego ou sensação de insegurança no trabalho como um estressor na vida do 

trabalhador. Uma recente meta-análise sobre a insegurança no trabalho realizado por 

Cheng e Chan (2008) demonstra que a satisfação no trabalho e o comprometimento 

organizacional são as duas relações mais frequentemente estudadas e as reações mais 

onipresentes na insegurança no emprego. 

Conforme Morin (2008) e Vilas Boas e Morin (2015) se o indivíduo percebe 

negativamente o seu trabalho, então ele tende a achar que seu trabalho não tem 

nenhum sentido e muito menos o ambiente em que ele trabalha o que pode conduzi-lo 

a apresentar sintomas de estresse ou sofrimento psicológico. Fazendo com que isso 

afete negativamente sua carga de trabalho mental e emocional e seu sentimento de 

segurança no trabalho também pode ser afetado. 

Diante do exposto pode-se afirmar que a Qualidade de Vida no Trabalho é um 

construto que envolve vários elementos para ser bem entendida e trabalhada nas 

empresas. A QVT se origina dos parâmetros da organização do trabalho e pode ser 

medida em termos de indicadores e fatores de QVT. Esses indicadores e fatores 

variam ainda de indivíduo para indivíduo e depende das características do trabalho em 

si e das características das relações que se estabelecem no trabalho. Sendo assim, o 

presente artigo busca trabalhar a percepção dos docentes de instituições de ensino 

superior do estado de Minas Gerais quanto aos fatores de QVT e o inter-

relacionamento entre esses fatores. 

 
 

3.0 Metodologia 

 

Este artigo se baseia na abordagem quantitativa de pesquisa. A pesquisa quantitativa 
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utiliza-se de métodos estatísticos e matemáticos para sustentar suas análises, possui o 

melhor tratamento para questões do tipo “quem”, “o que” e “onde” (YIN, 2005) e é 

apropriada ao processo de teste de teorias. Entretanto, as questões de natureza mais 

explanatórias, do tipo “como” e “por que”, não podem ser tratadas simplesmente por 

dados quantitativos, havendo a necessidade da utilização de métodos qualitativos para 

sua análise. 

No que tange aos objetivos, o presente trabalho pode ser caracterizado como 

descritivo e exploratório. A pesquisa descritiva objetiva definir ou descrever 

determinado fenômeno, no qual o pesquisador observa, registra, analisa, classifica e 

interpreta os fatos, e tem o intuito de estabelecer relação entre as variáveis (GIL, 

2002; MALHOTRA 2006; MINAYO, 2011). A pesquisa exploratória é orientada para 

descobertas e utilizada pelos pesquisadores quando dispõe de poucas informações, 

bem como tem a finalidade de tornar explícito um determinado problema de pesquisa 

(GIL, 2002; HAIR et al. 2005). 

O questionário foi concebido para avaliar a QVT dos professores universitários, mais 

especificamente, ele inclui escalas que medem os seguintes fatores: o próprio trabalho 

com foco em características de trabalho e das relações de trabalho de acordo com a 

escala elaborada por Morin e Dassa (2004). Os entrevistados foram solicitados a 

informar em que grau eles concordaram com as demonstrações, usando um formulário 

variando na escala 

"Concordo totalmente" a "discordo totalmente". A sensação de segurança no trabalho 

foi medida pela escala de Lori e Barling (2005). Quanto a carga de trabalho teve como 

objetivo medir a carga física (tempo para executar suas tarefas), carga mental (tarefas 

complexas) e carga emocional (trabalho emocional relacionado ao relacionamento 

humano) com base nos estudos de Morin (2008). Além disso, os professores foram 

solicitados a informar o número de horas trabalhadas por dia e semana e outras 

questões relacionadas com a sua atividade profissional dentro da universidade. 

A população desta pesquisa foi composta por professores de seis Instituições Públicas 

Federais de nível superior, do estado de Minas Gerais. O questionário foi enviado via 

Survey Monkey para 5.221 docentes, conforme dados abaixo. 

 

• 441 professores da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI); 

• 1.238 professores da Universidade Federal de Uberlândia (UFU); 

• 418 professores da Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ); 

• 1.494 professores da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF); 

• 1316 professores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e 

• 320 professores da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). 

 

O contato dos docentes da maioria das instituições foi copiado através dos sites 

institucionais por três bolsistas de Iniciação Científica. Apenas a Universidade Federal 

de Juiz de Fora – UFJF, encaminhou uma lista constando os e-mails de seus docentes. 

Os convites foram enviados de outubro de 2016 ao início de abril de 2017 quando os 

dados foram baixados para a primeira análise. Foram enviados, em média cinco 

lembretes para todos os professores de todas as instituições, pois a taxa de retorno 

deste tipo de pesquisa é geralmente muito baixa. Vale ressaltar que o projeto de 

pesquisa e o instrumento de coleta de dados foram submetidos ao Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos da UFLA e foi aprovado em dezembro de 2015. 

O total de questionários respondidos por cada instituição chegou a 523, mas alguns 

foram descartados por conterem muitas perguntas sem respostas. Os dados abaixo 

mostram o número de questionários respondidos por instituição. 
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• 46 professores da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI); 

• 75 professores da Universidade Federal de Uberlândia (UFU); 

• 59 professores da Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ); 

• 140 professores da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF); 

• 77 professores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e 

• 26 professores da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). 

 

Para cada escala do questionário, foi realizada a análise dos componentes principais 

ou a análise de eixo principal, com rotação ortogonal de fatores a fim de reduzir as 

variáveis observadas para um número mínimo de dimensões (ou componentes) que 

descrevem a proporção máxima de variação para cada uma das variáveis, ou seja, dos 

fatores de QVT. A estrutura fatorial das escalas, então testada com uma análise dos 

eixos principais com rotação ortogonal para alguns dos fatores, uma vez que uma 

estrutura fatorial clara foi encontrada, foi analisada a consistência interna de cada 

fator, a fim de avaliar a sua confiabilidade, utilizando o alfa de Cronbach. Esta análise 

estatística pode perfeitamente determinar o percentual de variância de erro na medição 

de um fator, sendo o nível aceitável de pelo menos 0,60, conforme Hair et al. (2005). 

A partir destas análises estatísticas, as variáveis e/ou fatores foram finalmente 

construídos e estavam prontos para serem usados. 

4.0 Resultados e discussão 

 

A QVT configurasse como um estado geral de bem-estar no local de trabalho. 

Portanto, para Morin (2008) e Vilas Boas e Morin (2015), a QVT pode ser medida por 

indicadores e fatores de qualidade. Essas mesmas autoras afirmam que se os fatores 

forem consistentes, os índices de consistência interna serão fortemente 

correlacionados e em uma direção consistente da QVT. Em outras palavras, os 

professores que perceberam uma alta qualidade de vida no trabalho em sua 

universidade devem obter escores elevados para a finalidade do trabalho, autonomia e 

desenvolvimento profissional e altos escores também para as relações com colegas, 

retidão moral e reconhecimento. Devem obter pontuação positiva para a segurança  no 

emprego e devem também obter baixas contagens para cargas de trabalho. Além 

disso, as Inter correlações entre estes fatores devem ser significativos e em uma 

direção consistente, por exemplo, as oportunidades de desenvolvimento profissional e 

reconhecimento devem ser positivamente correlacionados e o coeficiente de Pearson 

deve ser significativo. 

A Tabela 1 apresenta as médias, desvios padrão, coeficientes de correlação de 

Pearson, número de itens para cada fator e o índice de consistência interna 

determinada pelo alfa de Cronbach. Como demonstram os resultados apresentados 

nessa tabela, os coeficientes de correlação são significativos e na direção esperada, 

mostrando a consistência das informações que essas medidas apresentam. Os 

resultados desta pesquisa mostraram claramente que esses professores percebem as 

diferenças entre os fatores de QVT, assim como observado por Morin (2003, 2008) e 

Morin e Dassa (2004) em outros contextos pesquisados. 

Os fatores de QVT escolhidos oferecem informações confiáveis (porque os índices de 

consistência interna são maiores do que 0,70, exceto para segurança de trabalho que é 

de 0,697, mas, arredondando temos o índice desejado) e informações consistentes 

(porque os coeficientes de Pearson são significativos e na direção esperada). Os 

resultados para cada um destes fatores estão descritos brevemente a seguir. 

Pode-se observar na Tabela 1, que existe uma correlação moderada - positiva - entre a 
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autonomia no trabalho e o propósito ou objetivo do trabalho (0,471**, p <0,000). O 

tamanho do coeficiente de correlação de Pearson significa que os dois indicadores 

avaliam aspectos diferentes da QVT, mas dão informação consistente ou coerente 

sobre a variável latente que é suposto representar, isto é, a QVT. 

Da mesma forma, existe uma forte correlação - positiva - entre as oportunidades de 

desenvolvimento profissional e a finalidade ou propósito do trabalho (0, 606**, p < 

0,000), mas o tamanho do coeficiente de Pearson não é suficientemente elevado para 

identificar um com o outro fator. Da mesma forma, há uma correlação forte - positiva 

- entre o desenvolvimento profissional e autonomia (0,650**, p <0,000). Essas 

relações indicam claramente que eles são diferentes fatores que podem determinar as 

relações entre as características do trabalho. 

Há uma forte correlação - positiva - entre relações com os colegas e retidão moral (0,604**, p 

<0,000), mas não alto o suficiente para confundir os dois fatores. Além disso, há uma 

forte correlação - positiva - entre Reconhecimento e Relações com os colegas 

(0,687**, p <0,000)  e Reconhecimento e Retidão moral (0,640, p <0,000), indicando 

claramente que eles são diferentes fatores que podem determinar as relações entre as 

próprias relações de trabalho. 

Existem ainda correlações fracas - positivas - entre Segurança no trabalho, finalidade, 

relação com os colegas, carga física, mental e emocional (respectivamente 0,187**; 

0,273; -0,081; 0,013; -0,193 p <0,000). No entanto, não há correlação significativa 

entre o sentimento de segurança de trabalho e as cargas de trabalho dando 

informações consistentes da percepção dos professores sobre a QVT. Em geral, a 

sensação de segurança no trabalho é um fator de risco psicossocial bem confirmado 

em vários estudos e apresenta uma correlação inversa com os indicadores e fatores de 

QVT (Lori & Barling, 2005). Essa constatação se deve ao fato que 

os professores percebem um forte sentimento de segurança, pelo fato do trabalho ser 

muito seguro neste tipo de organização devido à estabilidade no setor público. 

Há também correlações fracas - negativas - entre carga física e todas as características 

de trabalho (-0,118; -0,186; -0,217; -0,202; -0,187e -0,253 p <0,000), indicando 

claramente que eles são fatores consistentes de determinação da QVT. Por outro lado, 

há uma fraca  correlação - positiva - entre Carga Mental e finalidade (0,289, p 

<0,000), o que indica também que há duas maneiras possíveis para entender a relação 

entre esses fatores de QVT. No entanto, há uma correlação - negativa - um pouco 

fraca, mas significativa, entre Carga Mental e Desenvolvimento Profissional (-0,161, 

p <0,000). 

 

 

Tabela 1: Médias, desvio padrão, correlação de Pearson entre os fatores de QVT, 

índices de consistência interna e número de itens. 
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Legenda: Finalidade do Trabalho (FinalTrab), Autonomia (Autonomia), Desenvolvimento 

profissional (OportDesenv), Relações com os colegas (RelColegas), Retidão Moral 

(RetMoral), Reconhecimento (Reconhec), Segurança no trabalho (JSegTrab), Carga Física 

(CgFisica), Carga Mental (CHARMENT), Carga Emocional (CgEmocional). Nota 1: Apenas 

os fatores Carga emocional e Carga física apresentaram Sig-bi diferente de ,000 quando 

correlacionados com Finalidade de trabalho mas, mesmo assim são significativos. Os 

coeficientes foram respectivamente, 048 e, 011. 

 

Há também correlações fracas - negativas - entre carga emocional e todas as características de 

trabalho (-0,092; -0,232; -0,158; -0,378; -0,325 e -0,347; 0,368; 0,243; p <0,000), indicando 

claramente que eles são fatores consistentes na determinação da QVT. Vale lembrar que a 

carga física e emocional do trabalho foram negativamente correlacionadas com todos os 

demais fatores. De fato, a carga de trabalho é um fator de risco psicossocial bem confirmado e 

atualmente a carga de trabalho dos professores universitários, especialmente física e mental, 

são muito altas devido as crescentes exigências com relação à pesquisa e a publicações, como 

observado por Catano et al. (2010), Miller et al. (2011), Winefield et al. (2003), e Gillespie et 

al. (2001). O que também afeta diretamente a carga emocional. No modelo de Morin (2008) e 

Vilas Boas e Morin (2015, 2016a), a carga de trabalho também deve estar negativamente 

correlacionada com os indicadores de QVT. 

5. Conclusão 

O presente estudo foi dedicado à análise dos fatores de Qualidade de Vida no Trabalho de 

docentes de seis universidades públicas federais localizadas no estado de Minas Gerais. 

Através dos resultados foi possível perceber que, em geral, os professores sentem que 

possuem uma boa Qualidade de Vida no Trabalho. Para eles, o trabalho em si fornece-lhes as 

oportunidades de desenvolvimento profissional, reconhecimento e boas relações com os 

colegas. Percebesse que eles podem ver a utilidade social do seu trabalho e que possuem 

moderado nível de autonomia. A Retidão moral tem forte relação com o Reconhecimento e 

com o Relacionamento com os colegas, sendo bem avaliadas pelos docentes. Outra forte 

relação está entre o Desenvolvimento profissional e a Autonomia o que indica que esses 

fatores podem determinar as relações entre as características do trabalho. Devido ao fato desta 

pesquisa ter sido realizada em instituições públicas e haver um elevado grau de estabilidade, 

os professores apresentaram alto sentimento de segurança no trabalho. O fator segurança no 

trabalho apresentou sua maior correlação com os fatores Autonomia e Reconhecimento. O 

Reconhecimento apresentou os maiores scores nas correlações de Pearson. No geral, as 

correlações mais significativas, todas positivas, foram com os fatores Retidão moral (0,640) e 

Relacionamento com colegas (0,687), seguida das correlações entre Oportunidades de 

desenvolvimento em relação à Finalidade do trabalho (0,606) e Autonomia (0,650). 

Diante do exposto, pode-se dizer que os resultados apresentaram o comportamento 

preconizado pelo modelo adotado e que os fatores estudados apresentaram relação direta com 

a percepção de QVT dos docentes e consequentemente com as formas de organização do 

trabalho. No entanto, sugere-se aprofundar os estudos com esta amostra, realizando uma 
comparação de médias entre homens e mulheres e em seguida regressão linear para buscar 

prever o resultado do comportamento dos principais fatores. Promover a Qualidade de Vida 

no Trabalho é um desafio para o setor de gestão universitária, mas este tema deve ser 

abordado em novos estudos que abordem os indicadores de QVT, tanto em termos de 

desempenho profissional quanto da qualidade dos serviços oferecidos à sociedade, bem como, 

em termos de vida pessoal e profissional (VILAS BOAS e MORIN, 2014, 2016) Para 
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pesquisas futuras sobre QVT sugere-se a realização de novos estudos em universidades de 

outros estados brasileiros e até mesmo em outras instituições do setor público. 
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