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RESUMO 

Esta pesquisa teve como objetivo examinar os aspectos da Qualidade de Vida No Trabalho 

(QVT) em um curso de Ciências Contábeis de uma universidade federal mineira, utilizando os 

critérios estabelecidos pelo Modelo de Walton. O percurso metodológico abrangeu um 

levantamento bibliográfico e a aplicação de um questionário junto a 13 docentes efetivos do 

curso mencionado. Os resultados indicaram que existe liberdade e autonomia para o exercício 

da atividade docente, bem como para as sugestões de melhorias e a participação dos 

professores nas decisões. Contudo, alguns fatores foram apontados como comprometedores 

da QVT e, portanto, desencadeadores de insatisfação no âmbito da instituição, como: 

instalações físicas deficientes, a sobrecarga de trabalho, o não reconhecimento das 

contribuições dos professores pelos seus superiores diretos, e a inadequação entre os salários 

recebidos quando confrontados com a realidade do mercado de trabalho. 

 

Palavras-chave: Qualidade de Vida no Trabalho; Docência; Ciências Contábeis; 

Universidade Federal. 

 

Área temática: Educação e Pesquisa em Contabilidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Conforme apontam Moraes et al (2000), em muitas organizações são marcantes as 

incompatibilidades entre a estrutura organizacional (relações entre chefia e subordinados, 

formas de organização e distribuição do trabalho, centralização das decisões, etc.) e os 

elementos psicológicos e físicos dos seus trabalhadores, levando-os ao adoecimento. Nesta 

perspectiva, o trabalho, as suas demandas físicas e cognitivas, bem como a execução cotidiana 

em condições inadequadas, se caracterizam como uma fonte de sofrimentos. 

Frente a tais constatações, muitos estudos surgiram a fim de compreender como 

realizar o ajuste entre o trabalho, a estrutura das organizações e as necessidades dos 

indivíduos, objetivando a satisfação dos trabalhadores, a melhoraria do seu desempenho 

profissional e o alcance de melhores resultados organizacionais (MORAES et al, 2000). É sob 

este enfoque que estão inseridos as pesquisas sobre a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT). 

A QVT abrange a gestão dos fatores sociais, psicológicos, físicos e tecnológicos que, 

em conjunto, incidem sobre a cultura da organização e contribuem para renovar a qualidade 

do clima organizacional. Assim, impacta o bem-estar do trabalhador e, por extensão, os seus 

níveis de produtividade. Embora na maioria das vezes o termo „Qualidade de Vida no 

Trabalho‟ seja utilizado em sentido genérico, ele sempre denota a preocupação com o bem-

estar geral e a saúde dos trabalhadores quando da execução de suas atividades laborais, além 

de incluir fatores como: motivação; satisfação; condições de trabalho; gerenciamento do 

stress; estilos de liderança e a experiência emocional vivenciada pelos indivíduos com o 

trabalho que exercem, considerando o contexto de mudanças sociais e tecnológicas 

estabelecidas de modo intenso e rápido (SUCESSO, 1997; SILVA e TOLFO 1999 ). 

De acordo com Paixão e Souza (2013, p. 2), em geral, no âmbito das Instituições de 

Ensino Superior (IES) os estudos abordando a QVT estão circunscritos aos professores. Para 

os autores, esse enfoque decorre da “desvalorização e pressão por qualificação, atualização e 

produção científica” sofridas por esta classe de trabalhadores, já que esses aspectos tornam a 

profissão docente uma das mais afetadas por estresse e outras síndromes oriundas da falta de 

qualidade de vida no trabalho. Neste quesito, segundo Bosi (2007), um dos elementos de 

destaque nas questões que envolvem a precarização da docência é a intensa busca pelo 

produtivismo acadêmico, pois o professor é avaliado pela quantidade daquilo que produz, e 

não pela qualidade do que foi produzido. 

No caso das universidades públicas, Cruz et al (2010, p.148) mencionam as 

dificuldades para a gestão dos processos de trabalho, considerando o aumento da precarização 

das condições de trabalho e mediante a incapacidade para “transformar as ações 

reivindicatórias em processos de conscientização da sociedade sobre os riscos implicados 

nesta relação”. Como resultado, presencia-se a uma crescente depreciação da atividade 

docente, havendo baixos “investimentos nas ações de melhoria da educação superior, seja do 

ponto de vista dos ambientes de trabalho, da remuneração ou, ainda, do reconhecimento social 

desse trabalho”. Estes elementos intensificam os chamados “efeitos perversos” relacionados à 

saúde dos professores que “vão desde o desgaste físico e psicológico, absenteísmo e, até 

mesmo, abandono da profissão” (CRUZ et al, 2010, p.148). 

Frente as considerações realizadas, esta pesquisa aborda os aspectos da Qualidade de 

Vida no Trabalho dos professores do um curso de graduação em Ciências Contábeis 

pertencente a uma universidade federal situada no estado de Minas Gerais. O objetivo do 

estudo consistiu em examinar os elementos relacionados a QVT na esfera do curso em 

questão, tendo como referência os pressupostos do modelo de Walton. 

Em seu desenvolvimento este artigo está dividido em cinco partes. A primeira, 

configurada por esta introdução, contextualiza o tema da pesquisa, evidenciando a sua 

importância e apresentando os objetivos do estudo. Em seguida, o referencial teórico que 



 

 

 

contempla aspectos gerais sobre a qualidade de vida no trabalho, as características do Modelo 

de Walton para análise da QVT e as particularidades gerais da QVT relacionada aos docentes 

do ensino superior. Logo após, são apresentados os elementos metodológicos do estudo e os 

procedimentos da pesquisa, seguidos pela descrição e a análise dos dados. E, por último, as 

considerações finais da pesquisa. 

 
2. QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: DO QUE ESTAMOS FALANDO? 

 

De acordo com Vieira (1996), apenas no início da década de 1970 é que a expressão 

„Qualidade de Vida no Trabalho‟ foi utilizada em público pela primeira vez. Isto, no trabalho 

sobre delineamento de cargos desenvolvido pelo professor Louis Davis. Os estudos sobre 

QVT, no entanto, se desenvolveram somente na primeira metade dos anos de 1970. 

Posteriormente, passaram por um período de estagnação em função da crise energética e da 

alta inflação que assolou os países do Ocidente (GOULART e SAMPAIO, 1999; 

CARDOSO, 1999; ROCHA 1998).  

Contudo, já no final dessa mesma década, houve um interesse renovado pela questão 

da QVT, notadamente nos Estados Unidos, mediante a diminuição do compromisso dos 

trabalhadores com o trabalho (FERNANDES, 1996; VIEIRA, 1996; CARDOSO, 1999). 

Nesta perspectiva, o estilo de gerenciamento participativo utilizado pelos japoneses começou 

a despertar o interesse dos americanos, mediante a percepção da existência de um modelo 

que, embora diferente do tradicional - marcado pela centralização das decisões e muitos 

níveis hierárquicos-, colaborou para a superação da crise. Na verdade, os americanos 

começaram a “reconhecer que talvez outros países estivessem fazendo algum tipo de 

gerenciamento diferente, que pudesse ter relação com sua eficácia” (FERNANDES, 1996, 

p.41). 

Segundo Fernandes (1996), as diversas conceituações existentes sobre QVT exigem 

uma revisão da literatura para que se clarifiquem os conceitos, pois este termo pode ser 

abordado de formas distintas, já que sua a conceituação varia de acordo com os elementos 

julgados como relevantes para que efetivamente haja a „Qualidade de Vida no Trabalho‟ 

(ROCHA, 1998). 

Para Corrêa apud Vieira (1996) a QVT é um fenômeno complexo que vem sendo 

desvendado pouco a pouco, requerendo o estudo do contexto socioeconômico para que se 

entendam os fatores determinantes da qualidade de vida no trabalho. Walton apud Fernandes 

(1996) cita como principal objetivo da QVT o aumento da produtividade e satisfação dos 

trabalhadores, ou seja, deve trazer vantagens para as pessoas e organizações, mediante uma 

reformulação do desenho de cargos e postos de trabalho. Conforme Fernandes (1996), a 

despeito do conceito ser abrangente, ele necessita ser definido com clareza, pois os cargos 

representam para os trabalhadores não apenas uma fonte de renda, mas também um meio de 

satisfazerem suas necessidades, com reflexos diretos em sua qualidade de vida.  

Uma definição importante sobre QVT, e citada por diversos autores (FERNANDES, 

1996; ROCHA, 1998; SANTOS JÚNIOR E ZIMMERMANN, 2002; SANT‟ANNA et al, 

2000), é a postulada por Walton. Para ele, o termo qualidade de vida no trabalho tem sido 

usado para designar as ações realizadas na tentativa de resgatar valores ambientais e 

humanísticos que vem sendo negligenciados pelas organizações em favor do avanço 

tecnológico, da produtividade industrial e do crescimento econômico. Walton ressalta as 

ações de QVT no sentido do atendimento das necessidades e anseio dos trabalhadores. 

Portanto, compreende os elementos relacionados a uma maior participação do empregado nas 

decisões que lhe dizem respeito, direcionando a democracia industrial, à humanização do 

trabalho e enfatizando a responsabilidade social das empresas (FERNANDES, 1996). 



 

 

 

Nesta conceituação, a QVT deve ser entendida como uma gestão dinâmica, pois as 

pessoas e as organizações mudam constantemente. Então, é também contingencial, já que 

depende da realidade e do contexto de cada empresa. Além disso, a satisfação das pessoas no 

trabalho é afetada tanto por aspectos sociológicos e psicológicos quanto por aspectos físicos, 

dessa forma, não é válido deter-se apenas no último grupo de fatores. Outro elemento que 

deve ser considerado são os aspectos tecnológicos das organizações e do próprio trabalho, 

que impactam diretamente na cultura e no clima organizacional, refletindo-se na 

produtividade e satisfação dos trabalhadores (FERNANDES, 1996). 

De modo conclusivo, e reportando-se ao conceito de QVT anteriormente exposto, 

Fernandes (1996, p. 46) diz que “existem fatores intervenientes na qualidade de vida das 

pessoas quando em situação de trabalho e que, dependendo do seu competente 

gerenciamento, proporcionarão condições favoráveis imprescindíveis ao melhor desempenho 

e produtividade” (FERNANDES, 1996, p.46). 

 

 

 

 

2.1 Aspectos gerais sobre a qualidade de vida no trabalho docente 

 

Conforme Masseto (2003), os professores universitários estão se conscientizando de 

que a sua função no ensino superior exige treinamento adequado e não se limita, apenas, a 

titulação. Ou seja, não basta possuir um documento evidenciando o alcance do bacharelado, 

mestrado, doutorado ou mesmo a prática de uma profissão. O docente universitário é um 

educador, portanto, é um profissional cujo papel consiste em ensinar e colaborar de forma 

adequada para que seus alunos aprendam, sendo esse o seu compromisso (MASSETO, 2003). 

Assim, o professor universitário se transforma em um condutor do aprendizado e 

conhecimento, motivando, incentivando os estudos e a forma como seus alunos compreendem 

a realidade. Na verdade, trata-se de um perfil de profissional que não mais se contenta com 

conhecimentos e detêm algumas habilidades profissionais, porém, que necessita de 

capacitações específicas, pois o trabalho docente é de natureza principalmente intelectual 

(MASSETO, 2003). Para Rover et al (2010), o papel do professor é estimular, sugerir e criar 

contextos de discussão motivadores. Por conseguinte, a docência universitária necessita de 

dedicação, pois não envolve apenas ministrar aulas, mas também corrigir avaliações, preparar 

aulas eficientes, dar devolutivas e, sobretudo, manter-se atualizado. 

Dentre os desafios e dificuldades vivenciadas pelos profissionais que atuam na 

docência universitária, não é apenas o salário o fator que influencia na desmotivação. Há 

outros fatores também significativos, como: o desinteresse dos alunos pela matéria ou em 

buscar novas pesquisas em assuntos específicos; a falta de comprometimento discente em 

aprender; a carga horária excessiva, ultrapassando o tempo extraclasse para desenvolvimento 

de correções, preparações e etc.; a ausência de estímulos para o desenvolvimento de pesquisas 

científicas; a falta de reconhecimento da instituição em que atua, bem como por partes dos 

alunos; o excesso de alunos por turma, gerando conversas paralelas e dificultando atingir os 

objetivos traçados (ROVER, et al, 2010). 

A fim de demonstrar a importância que os professores dedicam ao trabalho que 

efetuam, a seguir são apresentados alguns resultados de pesquisas já realizadas sobre a QVT 

no cenário docente. Destaca-se que, embora outros estudos sobre professores tenham 

contemplado a temática da QVT, em geral, o foco recaia sobre os docentes de ensino 

fundamental e médio, fato que assinala e demonstra a importância de se abordar tais questões 

junto ao docente universitário.  



 

 

 

Barreto (2007) pesquisou a qualidade de vida em relação ao ofício do docente 

universitário, com o intuito de investigar os indicadores que sinalizam o estresse na função do 

professor universitário. Desta forma, concluiu que as condições de trabalho deficientes e as 

cobranças da instituição em que o professor exerce a sua função foram os fatores que 

desempenharam maior presença na manifestação do estresse. Já segundo Fávero (1987), ao 

averiguar os principais resultados de uma pesquisa feita com docentes universitários do curso 

de Ciências Contábeis, os problemas estão relacionados ao despreparo dos professores, à falta 

de integração entre os docentes e a ausência de infraestrutura adequada, afetando nessa 

maneira a qualidade de vida desses profissionais. 

De acordo com Menezes et al, (2011), ao investigar os sentidos do trabalho em 

docentes de uma universidade pública federal, os professores sentem prazer diante da 

flexibilidade de horário possuída. Embora a flexibilidade (ou alguma quantia desta) esteja 

presente em qualquer trabalho docente, nas universidades públicas esta característica é mais 

intensamente percebida e vivenciada, pois muitas tarefas como, por exemplo, as atividades de 

pesquisa, a correções de provas, a elaboração de aulas, podem ser realizadas fora do ambiente 

de trabalho. Isso é visto pelos docentes como um ponto positivo e, portanto, proporcionador 

da sensação de prazer. O prazer decorrente da flexibilidade do horário, de não ter de bater 

ponto, pode estar relacionado ao fato de que o ponto é um mecanismo de controle presente na 

maioria das organizações, e a não existência dele dá a sensação de liberdade ao trabalhador 

(MENEZES et al, 2011). 

Por outro lado, mesmo que o trabalho docente apresente flexibilidade relativa aos 

horários, para Codo e Vasques-Menezes (2000, p.38) “um professor é mesmo um professor 

vinte e quatro horas por dia. Ele está em constante estado de atenção e vigilância; nunca 

consegue relaxar completamente. ” Neste contexto, a pesquisa empreendida por Reis (2013), 

abrangendo a qualidade de vida dos docentes universitários, evidencia que existe uma 

sobrecarrega no trabalho deste profissional. Isto porque muitos professores levam trabalho 

para casa para finalizá-lo, comprometendo os seus momentos de lazer e os cuidados com a 

saúde. Sob esse enfoque, são observadas algumas queixas de docente a respeito de doenças 

ocasionadas pela profissão, como: depressão, problemas de coluna, problemas com a voz, 

alergia relacionados a pó de giz (REIS, 2013). 

É preciso considerar que a pesquisa de Marqueze e Moreno (2009) diverge de outros 

estudos em relação à temática da QVT no âmbito docente. Estes autores, ao investigarem a 

satisfação do trabalho em docentes universitários, concluíram que os professores 

demonstraram satisfação com a profissão exercida, bem como em relação ao ambiente no qual 

desempenham as suas funções. Todavia, também foram elencados aspectos que assinalaram 

um nível de insatisfação, sendo eles: o volume de trabalho, o grau de estabilidade no 

emprego, e nível em que a intuição que se trabalha absorve os potenciais.  

 

2.2 O modelo de Walton para análise da QVT 

 

Este tópico apresenta o Modelo de Walton, desenvolvido em 1973, para análise da 

QVT. Ainda que existam outros modelos teóricos, a perspectiva de Walton é mais 

abrangente, pois associa um maior número de dimensões relacionadas com o trabalho e 

dimensões que afetam o trabalhador de forma indireta. Vários autores destacam a amplitude e 

importância desse trabalho, considerando um modelo clássico sobre o tema QVT (PAIXAO; 

SOUZA, 2013).  

O modelo propõe oito categorias conceituais como critérios indicadores de QVT que, 

segundo Fernandes (1996), Vieira (1996) e Limongi-França (2007), podem ser definidos 

como segue: 



 

 

 

Categoria 1 – Compensação justa e adequada - este primeiro critério tem por objetivo 

pesquisar e mensurar a QVT em relação à adequação entre a remuneração e o trabalho 

realizado pelo trabalhador, apresentando três indicadores: remuneração adequada; equidade 

interna; e equidade externa. 

Categoria 2 – Condições de trabalho - são consideradas aqui a jornada, a carga e as 

condições existentes no local de trabalho, desdobrando-se nos indicadores a seguir: jornada 

de trabalho; carga de trabalho; ambiente físico; material e equipamentos; ambiente saudável; 

e estresse. 

Categoria 3 – Uso e desenvolvimento de capacidades - trata das possibilidades que o 

trabalhador tem de aplicar suas habilidades, conhecimentos e aptidões na realização de suas 

atividades profissionais. Refere-se também as possibilidades de o trabalhador desenvolver 

sua autonomia, seu autocontrole e de receber informações sobre o processo produtivo ao qual 

pertence e também sobre o seu desempenho. Para tanto, são considerados os seguintes 

elementos: autonomia; significado e identidade das tarefas; variedade das habilidades 

utilizadas na função; e retro informação sobre a atividade desenvolvida  

Categoria 4 – Oportunidade de crescimento e segurança - está relacionado às 

oportunidades de carreira concedida pela empresa aos trabalhadores e também as 

possibilidades de crescimento, desenvolvimento pessoal e de segurança do emprego. Os 

fatores levados em conta são os seguintes: possibilidade de carreira; crescimento 

profissional; e segurança de emprego. 

Categoria 5 – Integração social na organização - essa categoria refere-se à ausência de 

preconceitos, de diferenças hierárquicas marcantes e igualdade de oportunidades, o que faz 

com que o trabalhador se sinta integrado ao grupo e à empresa. Os elementos observados 

são: igualdade de oportunidades; qualidade dos relacionamentos interpessoais; e senso 

comunitário. 

Categoria 6 – Constitucionalismo - nesta categoria são abordados os direitos e 

deveres dos trabalhadores, as normas e regras da organização, necessários para que seja 

estabelecido um ambiente democrático. Portanto, verificam-se como princípios: os direitos 

trabalhistas; a privacidade pessoal; a liberdade de expressão; as normas e as rotinas do 

trabalho. 

Categoria 7 – Trabalho e espaço total de vida - abrange a relação entre o trabalho e a 

vida pessoal do trabalhador, sua vida familiar, suas atividades sociais de lazer e comunitárias. 

Apresenta dois indicadores: o papel balanceado no trabalho; o equilíbrio entre o trabalho e 

outras atividades na vida dos trabalhadores, destacando-se o convívio familiar; e o horário de 

entrada e saída do trabalho. 

Categoria 8 – Relevância social da vida no trabalho - este critério explana a percepção 

do trabalhador no que diz respeito à atuação da empresa frente a sociedade, sua imagem, 

responsabilidade social, responsabilidade pelos produtos e serviços e práticas de emprego, 

dentre outros fatores. Destacam-se os fatores: imagem da instituição; responsabilidade social, 

responsabilidade social pelos serviços e pelos empregados. 

 

3. ASPECTOS METODÓLOGICOS DA PESQUISA 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória, em que os docentes do 

Departamento de Ciências Contábeis de uma Universidade Federal se configuram como os 

sujeitos do estudo. Por sua vez, os aspectos ou nível de Qualidade de Vida no Trabalho 

existente na organização e/ou no departamento estudado são considerados como o objeto da 

pesquisa. Neste sentido, partiu-se da afirmativa de Ruiz (1996), para quem sujeito de uma 

pesquisa pode ser definido como a pessoa, fato ou fenômeno a respeito do qual se deseja 



 

 

 

saber algo, sendo o objeto definido como aquilo que se pretende conhecer sobre o sujeito em 

questão. 

A abordagem qualitativa adotada é consonante com os objetivos elencados nesta 

pesquisa, pois se buscou compreender os significados que os professores atribuem ao 

fenômeno pesquisado (QVT), tendo como referência o ambiente em que ele acontece e no 

qual os dados foram coletados (GODOY, 1995). É um estudo exploratório, pois, segundo Gil 

(1999), foi desenvolvido para apresentar uma visão ampliada sobre a temática da QVT 

relativa aos docentes de Ciências Contábeis de uma instituição federal. É uma pesquisa 

descritiva, posto que descreveu as características de uma determinada população em relação 

a uma questão determinada, na verdade, os cenários explorados em relação a QVT (GIL, 

1999). 

Em relação aos procedimentos esta pesquisa é um estudo de caso. Para tanto, foram 

abordados 13 docentes efetivos do curso de Ciências Contábeis de uma universidade federal, 

em um total de 28, no que se refere à qualidade de vida destes profissionais no ambiente da 

organização estudada, especificamente os itens: as condições de trabalho a que eles estão 

submetidos; a remuneração e a justiça dos salários; existência ou não de discriminações; e 

relacionamentos interpessoais; dentre outros. 

A escolha por pesquisar somente os professores efetivos do quadro docente do curso 

de Ciências Contábeis foi motivada pelo tempo de permanência destes profissionais na 

organização, pois, como são servidores públicos concursados, possuem estabilidade e a 

perspectiva de longa duração na universidade. Portanto, estão submetidos (ou se submeterão) 

em maior tempo ao contexto da QVT institucional. 

Os dados foram coletados por meio de um questionário estruturado, aplicado durante 

os meses de setembro e outubro de 2014. Esta opção foi baseada em Gil (1999), visto que o 

questionário favorece a coleta das informações, a análise dos dados, e possui vantagens, como 

a economia de tempo e a obtenção de respostas mais rápidas. O questionário conteve 

perguntas fechadas e abertas. Estas últimas, para possibilitar que os professores expressassem 

a sua opinião sobre tópicos específicos como a indicação das dificuldades e os elementos que 

trazem satisfação no trabalho. A elaboração do questionário seguiu as dimensões do Modelo 

de QVT proposto por Walton, mas com adaptações para atender as necessidades da pesquisa, 

como por exemplo, a introdução de questões abertas. O original do instrumento foi 

encontrado no trabalho de Fernandes (1996). 

 
Quadro 01: Docentes da pesquisa 

Docente Sexo Idade Titulação Tempo de docência (anos) Tempo de docência na IES  

(Anos) 

E1 M 49 Doutorado 13 06 

E2 M 53 Especialização 02 0,17 

E3 M 49 Doutorado 15 05 

E4 M 36 Mestrado 10 08 

E5 F 32 Doutorado 06 03 

E6 F 46 Doutorado 13 06 

E7 F 33 Mestrado 03 03 

E8 F 42 Mestrado 11 08 

E9 F 41 Mestrado 10 04 

E10 F 39 Doutorado 06 05 

E11 F 41 Doutorado 08 04 

E12 F 26 Especialização 05 02 

E13 F 32 Mestrado 06 02 

Fonte: Pesquisa direta (2014) 

 

Em relação aos docentes da pesquisa, conforme visto no Quadro 01, a maioria da 

amostra, composta de forma aleatória ou não intencional, é formada por: mulheres, com pós-



 

 

 

graduação strictu sensu (mestrado e doutorado); idade média em torno de 40 anos; cerca de 8 

anos de atuação no magistério; e com 04 anos de docência no curso de graduação em Ciências 

Contábeis da instituição de ensino pesquisada. 

No que se refere à análise dos dados, inicialmente os questionários respondidos foram 

tabulados e analisados com a utilização do Excel. Eles retratam a visão docente quanto à QVT 

no Departamento de Ciências Contábeis da universidade federal estudada. Neste item, os 

dados foram analisados quantitativamente e apresentados sobre a forma de gráficos, 

agrupando as questões segundo as categorias do modelo teórico. Ao mesmo tempo, foram 

realizadas e inseridas contextualizações a partir das respostas dos docentes aos 

questionamentos abertos 

 

4. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

Este item realiza a descrição e a análise dos dados da pesquisa. Assim, para uma 

melhor visualização e entendimento, os dados são expostos de modo sequencial e em 

conformidade com o objetivo estabelecido neste estudo. Portanto, primeiro são abordados os 

aspectos da QVT sob a visão dos docentes do Departamento de Ciências Contábeis, os quais 

foram descritos em gráficos e interpretados seguindo a ordem do modelo teórico de Walton, 

especificamente, os tópicos: condições de trabalho; o uso e o desenvolvimento das 

capacidades; as oportunidades de crescimento; a integração social; constitucionalismo; e a 

compensação justa e adequada.  

Ressalta-se que os itens „trabalho e o espaço total de vida‟ e „relevância social do 

trabalho na vida‟ não foram explorados na pesquisa. Isto porque, no caso dos professores, 

considerou-se que o item „condições de trabalho‟ já abrangeria esta perspectiva, pois, como a 

tarefa do professor é onipresente, costuma invadir os aspectos pessoais e sociais deste 

profissional.  

Quanto à relevância social do trabalho, o entendimento é de que a instituição de 

ensino pesquisada, por ser uma Universidade Federal, tem entre as suas obrigações atuar com 

projetos de extensão junto à comunidade. Assim, cumpre a questão da responsabilidade 

social ao mesmo tempo em que dissemina uma imagem positiva sobre as suas ações. Por 

outro lado, a instituição também possui muitos projetos de cunho social para atender 

discentes e docentes, ou seja, também provê assistência ao seu público interno. 

 

4.1 Aspectos da Qualidade de Vida no Trabalho na instituição: o que dizem os docentes 

pesquisados?  

 

4.1.1 Das Condições de trabalho 

 

Esse tópico contempla a percepção dos professores em relação à totalidade das 

condições ambientais do trabalho. Assim, foi abordado o tempo disponibilizado e a sua 

adequação as tarefas desenvolvidas. Trata-se da opinião docente sobre a quantidade de horas 

trabalhadas e a carga de trabalho exercida. Em seguida, foram contempladas as condições 

físicas (estado dos ambientes de trabalho) e a questão da segurança.   

Observando o gráfico 01, é possível inferir que, para a maioria dos integrantes da 

pesquisa, o tempo disponibilizado para o cumprimento das suas tarefas é insuficiente. 

Embora os docentes sejam efetivos na instituição e, portanto, disponham de 40 horas para o 

desenvolvimento das atividades relacionadas ao ensino, pesquisa e a extensão.  
 

Gráfico 01: Relação tempo de trabalho versus tarefas 



 

 

 

 
Fonte: Pesquisa direta (2014) 

 

Sob esse enfoque, na opinião de E13 existe um acúmulo de tarefas que a instiga a 

realizar uma “jornada extra, pois sempre levo trabalho para casa”. Tal perspectiva também foi 

levantada por E7 ao afirmar que: “a carga horária de trabalho é maior do que a proposta ou 

não condizente com o contrato de trabalho”. Para E9, ainda que a profissão do docente 

universitário seja percebida como flexível quanto aos horários, e possibilitar “conciliar meu 

trabalho com minha vida pessoal”, em geral “dependendo da época, o professor tem que 

trabalhar qualquer dia da semana, seja sábado, domingo ou feriados” (E9). 

Estes resultados corroboram fatores como a flexibilidade de horários, sempre 

assinalada como elemento positivo ou vantajoso do exercício da atividade docente, segundo 

mencionado na pesquisa de Menezes et al (2011). Ainda, no grupo pesquisado, há 

reclamações oriundas da sobrecarga de trabalho, pois a consolidação das atividades docentes 

(preparar e ministrar aulas, elaborar e corrigir exercícios e avaliações, atender e orientar 

alunos, desenvolver pesquisas e atividades de extensão, etc.), consomem um tempo extra, não 

restrito ao ambiente de trabalho, dado que estas atividades invadem o âmbito familiar e social 

dos professores, a exemplo das constatações encontradas nas pesquisas de Codo e Vasques-

Menezes (2000) e Reis (2013). 

Sobre as condições de trabalho, a maioria dos professores estabeleceu uma 

classificação variável, apontando que as circunstâncias para o desenvolvimento das suas 

atividades, no geral, são razoáveis ou ruins, conforme visualizado no gráfico 02. 

 
Gráfico 02: Visão geral sobre as condições de trabalho 

 
Fonte: Pesquisa direta (2014) 

 

Nestas circunstâncias, os aspectos que mais dificultam as condições de trabalho são as 

instalações físicas, elemento citado pela maioria dos docentes da pesquisa. Neste caso, os 

professores citaram os prejuízos no desenvolvimento das atividades planejadas, seja pela 

ausência de recursos audiovisuais ou em função deles estarem estragados, considerando a 

demora institucional em consertá-los ou tomar providências neste sentido. Como afirma E3: 

“as instalações físicas são muito precárias prejudicando as condições de trabalho. As salas de 



 

 

 

aula não têm ar condicionado e apresentam um layout nada apropriado para o ensino”. Para 

E10: “A falta de algumas instalações em boas condições às vezes nos atrapalha na execução e 

conclusão do nosso trabalho”, o que se torna crítico frente à “demora em resolver instalações 

estragadas”, como diz E5. 

Também foram recorrentes as reclamações relativas à climatização das salas de aula, 

principalmente, no período do verão. Face ao número de alunos em classe, aliados a ausência 

de ar condicionado e aos ventiladores existentes sempre apresentando problemas técnicos, o 

calor foi citado como um dos fatores que compromete diretamente o bom desenvolvimento 

das atividades, conforme visto na resposta de E9: “as salas por vezes estão lotadas de alunos 

[...] e, ainda, pelo fato de não ter ar condicionado ou uma ventilação adequada, as salas ficam 

muito quentes [...]”.  

A docente E9 também chama atenção para os problemas de saúde que podem surgir 

em decorrência do giz. Embora a universidade possua quadros brancos em muitas salas de 

aula, é comum a presença ou utilização concomitante do quadro negro: “o uso de giz no 

quadro negro, pois causa irritação na pele e ao longo do tempo pode trazer problemas de 

saúde para os professores” (E9). Este elemento também foi citado nas conclusões do trabalho 

de reis (2013). 

O conjunto destas observações conduz a reflexão sobre a possibilidade de influências 

negativas destes fatores - instalações deficientes, calor, giz, número excessivo de alunos, 

layout inadequado - sobre a satisfação e a saúde dos professores, sobretudo por que são 

desencadeadores de estresse, conforme citado na pesquisa de Barreto (2007), além de 

geradores de desmotivação como destaca Rover et al (2010). 

 

 

 

 

4.1.2 Sobre o uso e o desenvolvimento de capacidades 

 

O objetivo deste critério é averiguar como os professores observam a valorização de 

seus potenciais, o reconhecimento de seus acertos por parte da instituição (feedback) e a 

autonomia na tomada de decisões quando da realização das suas tarefas e atividades. 

Em relação as informações disseminadas sobre o processo produtivo da instituição, em 

seu aspecto global (como e o porquê das atividades ocorrerem; como e quando realizá-las; 

quais setores procurar; como encaminhar; etc), a maioria dos docentes assinalou que somente 

“as vezes” possuem este conhecimento, segundo visto no gráfico 03.  

 
Gráfico 03: Conhecimento docente sobre o processo produtivo 

 
Fonte: Pesquisa direta (2014) 

 



 

 

 

Ainda que existam mecanismos formais e instituídos para obtenção das informações 

desejadas, na existência de necessidades especificas ou não  - a exemplo do site da 

universidade, os links das Pró-reitorias, os manuais informativos, dentre outros -, esse 

resultado assinala que deve existir uma maior preocupação institucional (no âmbito da 

universidade como um todo ou em nível de departamental) quanto a manter os docente 

informados sobre os procedimentos relativos as suas atividades e em quais locais buscar ajuda 

ou solucionar dúvidas sempre que precisarem. 
 

Gráfico 04: necessidade de autorização para realizar atividades 

 
Fonte: Pesquisa direta (2014) 

 

 

Sabe-se que a autonomia é um pressuposto da atividade docente nas instituições 

federais. Deste modo, é possível o professor gerir o seu trabalho de forma mais livre, se 

comparado ao contexto das instituições de ensino privado. Portanto, é de praxe haver poucas 

intervenções da instituição, representada pela figura dos seus gestores (chefia de 

departamento, coordenação de curso, etc.). Tal aspecto foi sinalizado neste estudo, posto que 

a maior parte dos professores indicou que “raramente” necessitam de autorização para realizar 

os seus trabalhos, segundo os dados expostos no gráfico 04. 

Em relação aos investimentos na capacitação docente, o gráfico 05 indica que os 

professores, em sua maioria, somente “as vezes” ou “raramente” percebem ações voltadas 

para essa finalidade, embora departamentos especificos da universidade divulguem de forma 

regular no site institucional ações de capacitação para os técnicos administrativos e para os 

docentes. 
 

Gráfico 05: Investimentos na capacitação docente 

 
Fonte: Pesquisa direta (2014) 



 

 

 

 

É plausivel, então, questionar os motivos desta não percepção dos docente quanto as 

capacitações: não há uma correta divulgação das mesmas ou elas não atendem aos 

interesesses e/ou necessidades dos professores, sendo planejadas a revelia? O Departamento 

de Ciências Contábeis repassa de modo contínuo para o seu corpo docente as capacitações 

existentes na universidade? Ou não realiza esta ação porque também não é informado sobre os 

treinamentos e ações educativas? 

Independente das respostas as questões formuladas, é preciso considerar que o 

trabalho do professor é essencialmente intelectual e demanda grande carga cognitiva (ROVER 

et al, 2010). Além disso, docente deve estar informado sobre assuntos ou temáticas da sua 

área de atuação, bem como capacitados para o seu bom desempenho didático. Na ausência (ou 

não percepção) de investimentos relacionados a sua capacitação e desenvolvimento, é 

plausivel que existam insatisfações ou mesmo o sentimento de desamparo ou abandono no 

que diz respeito a esta necessidade docente. 

 

4.1.3 Das oportunidades de crescimento e segurança 

 

Este critério diz respeito a instituição oferecer ou não a possibilidade de crescimento e 

desenvolvimento profissional aos docentes e aborda se os professores se sentem seguros e 

com estabilidade dentro da universidade. Como se trata de uma instituição federal, em que as 

admissões ocorrem por meio de concursos, esta pesquisa não enfocou a questão da 

estabilidade, pois ela é inerente ao servidor público após o cumprimento da fase de estágio 

probatório. 

O primeiro elemento que integra este critério contempla o reconhecimento e a 

valorização dos acertos dos professores pela instituição, também representados pelos gestores 

ou superiores diretos dos docentes (Direção de Unidade Acadêmica; Coordenação de curso). 

Neste ponto, a maioria das respostas indicou que apenas “raramente” o reconhecimento das 

ações efetuadas existe ou é percebido, conforme mostra o gráfico 06. Também, em grande 

parte dos casos, os professores mencionaram que o reconhecimento ocorre somente “às 

vezes”. 

Estes resultados merecem reflexões, pois os indivíduos não trabalham apenas para 

adquirirem ganhos materiais, mas, igualmente, para obter recompensas simbólicas que não 

são mensuráveis em valores monetários. Na verdade, elas servem de estimulo e motivação 

profissional (ROCHA, 1998).  

 
Gráfico 06: Reconhecimento e valorização dos acertos dos professores  

 
Fonte: Pesquisa direta (2014) 

 



 

 

 

Assim, reconhecer as atitudes corretas ou bem sucedidas se configura como uma 

recompensa simbólica que estimula o docente a perseverar com os acertos e a buscar novas 

formas de contribuir com a instituição. Ao contrário, em consonância com a pesquisa de 

Rover et al (2010), a não existência de reconhecimentos fomenta a desmotivação junto aos 

professores, como afirmam E1 e E11, respectivamente, sobre as principais dificuldades no 

contexto do trabalho docente junto ao departamento de Ciências Contábeis pesquisado: “o 

não reconhecimento dos superiores diante dos nossos acertos” e “o relacionamento com os 

meus superiores, falta de reconhecimento, acabam julgando os erros e não reconhecendo os 

acertos”. 

Além da falta de reconhecimento, a maioria dos integrantes da pesquisa assinalou que 

as oportunidades de crescimento profissional na instituição são poucas ou mesmo 

inexistentes, como indica o gráfico 07. Na verdade, como se tratam de professores, em sua 

maioria com titulação de mestrado e/ou doutorado, talvez esta percepção se relacione ao 

alcance dos degraus da carreira docente por meio do cumprimento das normativas e 

resoluções que advogam as progressões profissionais no âmbito institucional. Ou seja, pode 

ser algo encarado como “natural”, uma vez que o docente cumpra os requisitos exigidos pela 

legislação pertinente. 

 
Gráfico 07: Oportunidades de crescimento profissional na instituição  

 
Fonte: Pesquisa direta (2014) 

Deste modo, é possível deduzir que as limitações percebidas quanto ao crescimento 

profissional na universidade estejam relacionadas aos cargos administrativos ocupados por 

meio de indicações do reitor em exercício. Ou, para aqueles em que são necessárias eleições 

pelos pares que, neste caso, requer dos professores habilidades políticas para a elaboração e o 

desenvolvimento de campanhas, a apresentação de projetos, o convencimento dos pares, etc. 

Dependendo do caso, é um esforço extra que será conjugado as demais atividades e tarefas 

docentes, originando uma sobrecarga de trabalho. Portanto, para muitos professores, não é 

um aspecto atraente da carreira, mesmo que certas funções administrativas ocupadas 

possibilitem gratificações monetárias. 

O incentivo e a valorização institucional para o prosseguimento dos estudos docentes 

também é percebido, pela maioria dos professores, como algo que ocorre “mais ou menos” ou 

“pouco”, como mostra o gráfico 08. 

 

 
Gráfico 08: Incentivo e valorização institucional para a continuidade dos estudos  



 

 

 

 
Fonte: Pesquisa direta (2014) 

 
 

Esta percepção talvez se relacione a questão salarial versus as progressões 

determinadas para a carreira docente ao se alcançar os requistos estabelecidos pelas 

resoluções internas ou institucionais e/ou externas no domínio governamental. Como será 

visto no tópico dedicado ao critério compensação, os docentes expressaram enormes 

insatisfações quanto aos salários, sendo este o tópico, junto com a deficiência nas instalações 

fisicas, os elementos mais recorrente nas respostas dos professores como problemáticos. Neste 

contexto, o questionamento seria: os incentivos e a valorização são “pouco” e “mais ou 

menos” percebidos porque, embora existam as progressões, os ganhos salariais advindos não 

compensam (ou acompanham) a magnitude dos esforços realizados? Não se pode ignorar a 

possibilidade dos docentes que fazem doutourado ter ficado fora da amostra impactando no 

resultado.  

 

 

4.1.4 Integração social na organização 

 

Este item aborda o nível do relacionamento interpessoal no desenvolvimento do 

trabalho e, consequentemente, na organização. Entende-se que o relacionamento interpessoal 

é importante para constituir um bom ambiente de trabalho, refletindo diretamente na 

produtividade e no desempenho dos professores. 

Observando a integração social na organização por meio das questões discriminatórias 

relacionadas a sexo, raça, religião, etc. (gráfico 09) e dos relacionamentos entre os professores 

e os seus subordinados, quando existem, (gráfico 10) é possível deduzir, em um primeiro 

momento, a não existência de conflitos ocasionando pertubações nos relacionamentos 

interpessoais.  

 

 

  Gráfico 09: Discriminação na instituição Gráfico 10: Relacionamentos com os subordinados 



 

 

 

                

 
 

 

 

Porém, nas questões abertas do instrumento de pesquisa, quando indagados sobre as 

dificuldades presente no trabalho e as sugestões para melhorá-lo, alguns docentes apontaram o 

relacionamento interpessoal com os pares como um problema a ser solucionado, a exemplo de 

E6: “[...] a relação com os colegas de trabalho é problemática [...] os mesmos não possuem o 

envolvimento necessário para a qualidade do ensino, pesquisa e extensão”. Para E9 a 

instituição é a responsável por promover “um espírito colaborativo entre os colegas, porque 

vejo, em alguns casos [...] que a maioria já tem esse espírito [...] vejo uma competitividade e 

rivalidade desnecessárias que só faz o ensino/educação perderem com isso”. Estes aspectos 

também foram observados na pesquisa de Fávero (1987) como fatores que comprometem a 

QVT dos professores, mediante as disputas pessoais existentes. 

 

 
Gráfico11: comprometimento e colaboração na instituição 

 
Fonte: Pesquisa direta (2014) 

 

 

Contudo, é importante mencionar que o clima de hostilidade não é uma percepção 

comum para todos os docentes pesquisados, pois há uma nítida divisão (gráfico 11) entre 

Fonte: Pesquisa direta (2014) 

Discriminação na instituição 
Fonte: Pesquisa direta (2014) 

Discriminação na instituição 



 

 

 

aqueles que consideraram o espírito de colaboração e comprometimento na instituição como 

“bom” e “ruim”. 

 

 

4.1.5 - Constitucionalismo  

 

Esta dimensão verifica como os docentes percebem a liberdade para apresentar 

sugestões relacionadas ao trabalho (liberdade de expressão) e se são fornecidas as 

informações necessárias a respeito das normas e rotinas da instituição. Embora o 

constitucionalismo no Modelo de Walton também aborde o cumprimento dos direitos 

trabalhistas pela organização, nesta pesquisa não foram introduzidas questões com esta 

finalidade. Como se trata de uma universidade pública, os dados relativos a contratação, 

progressões funcionais, aumentos salariais e demais questões trabalhistas podem ser 

facilmente acompanhadas pelos docentes no setor específicos de Recursos Humanos dentro 

da instituição. 

Já relativo a liberdade de expressão, o gráfico 12 indica que a maioria dos professores 

acredita que possuem entre “muita” e “bastante” liberdade para expor o seu pensamento 

sobre situações de trabalho ou não, bem como sugerir modificações que contribuam para o 

desenvolvimento da instituição, departamento, etc.  

 
Gráfico12: Liberdade para sugestões e opiniões docentes 

 
Fonte: Pesquisa direta (2014) 

 

Como na universidade pública as decisões são colegiadas, a classe docente está 

representada em todas as instâncias nas quais são feitas intervenções sobre a vida na 

universidade: comissões diversas, colegiados de cursos, conselhos diretores, dentre outros. 

Não obstante, é comum que o docente das instituições federais reivindique os seus direitos 

por meio de manifestações explicitas, a exemplo das greves. Portanto, é natural que exista 

um sentimento positivo relacionado a liberdade de poder emitir sugestões e opiniões sem 

sofrer penalidades, como o medo constante de demissão presente nas instituições de ensino 

privadas. 

 

4.1.6 Compensação justa e adequada   

 

Esse critério avalia o nível de satisfação dos professores em relação à adequação entre 

os seus rendimentos e o trabalho realizado. Os valores são comparados com as tarefas que 

desempenham e também com as remunerações externas à organização.  

Neste enfoque, a maioria dos professores assinalou que os rendimentos recebidos são 

“pouco” ou “nada” justo (gráfico 13) se comparados aos salários pagos no mercado de 



 

 

 

trabalho aos profissionais com titulações semelhantes. Como afirma a docente E13, a 

remuneração que recebe “é muito baixa quando comparada com as outras profissões”, 

comprometendo a sua qualidade de vida e despertando um sentimento de injustiça: “a 

remuneração do professor está muito injusta, o que faz com que nossa qualidade de vida não 

seja tão boa” (E13).  

Corroborando esta afirmativa, E5 diz que é “necessário dar mais valor a nossa 

profissão, aos nossos acertos, se atentar ao salário”. Para E4 o governo deve “observar a 

valorização docente em especial a remuneração”. 
 

Gráfico13: Justiça da remuneração 

 

 
Fonte: Pesquisa direta (2014) 

 

As respostas dos professores evidenciam um nível de insatisfação considerável em 

relação aos seus rendimentos. Ainda que os docentes possuam estabilidade no emprego e 

benefícios como assistência médica e odontológica subsidiadas, vale alimentação, incentivo a 

carreira, etc., existe um sentimento de desprestígio relacionado aos salários recebidos em 

comparação com outros profissionais e, principalmente, em virtude das inúmeras atividades 

exercidas, das quais ministrar aulas é apenas uma delas. 

Visando sintetizar os achados deste estudo, no quadro 2 estão expostos os aspectos da 

QVT segundo os docentes do curso de Ciências Contábeis investigado, a saber:  
 

 

Quadro 2: Síntese dos resultados da pesquisa 

Critério de Walton Resultados 

Condições de trabalho - Inadequação do tempo de trabalho em relação à quantidade de tarefas 

desenvolvidas comprometendo o tempo pessoal; 

- Instalações físicas deficientes acarretando prejuízo ao desenvolvimento das 

atividades planejadas; 

- Climatização inadequada; calor que gera desconforto durante as atividades; 

- Uso de giz, podendo desencadear doenças respiratórias, alergias. 

Desenvolvimento e uso das 

capacidades 

- Ausência ou desconhecimento sobre as informações dos processos 

institucionais; 

- Bom nível de autonomia para execução das atividades docentes; 

- Não percepção dos investimentos institucionais sobre a capacitação docente 

Oportunidades de 

crescimento e segurança 

- Não reconhecimento e valorização, pelos superiores e/ou instituição, dos 

acertos e compromisso dos professores; 

- Baixa percepção sobre as oportunidades de crescimento institucionais; 

- Baixa percepção sobre os incentivos institucionais para a continuidade nos 

estudos; 

Integração social na 

organização 

- Baixa percepção sobre questões de discriminação na instituição quanto 

religião, raça, sexo; 



 

 

 

- Incidência de problemas de relacionamento interpessoal: espírito de 

comprometimento e colaboração baixos 

Constitucionalismo - Grande liberdade de expressão 

Compensação justa e 

adequada 

- Salários percebidos como desvantajosos em relação ao mercado de trabalho, 

originando sentimento de desprestigio e desvalorização junto aos docentes. 

Fonte: pesquisa direta (2014) 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve como proposta examinar os aspectos relacionados a Qualidade de 

Vida No Trabalho (QVT) em um curso de Ciências Contábeis de uma universidade federal, 

tendo como critérios os elementos presentes no modelo de análise da QVT instituído por 

Walton em 1973. 

A princípio foi realizado um levantamento bibliográfico para possibilitar um maior 

entendimento sobre o assunto proposto. Deste modo, o estudo teceu considerações gerais 

sobre os aspectos conceituais da QVT, bem como sobre as pesquisas relativas a esta temática 

aplicada área docente. Dentre os modelos teóricos para exame da QVT nas organizações, 

optou-se pelo modelo proposto Walton, considerando que ele aborda questões elementares à 

realização do trabalho. 

Em seus resultados, a pesquisa demonstrou que, embora os docentes sintam-se 

confortáveis com a autonomia para realizar as suas atividades, e com a liberdade para expor 

pensamento e sugestões de melhorias, a carga de trabalho é inadequada para o número de 

horas estipulado. Há, portanto, uma sobrecarrega de atividades extraclasse que compromete o 

espaço social, familiar e de lazer dos professores, mediante as inúmeras tarefas inacabadas e 

as exigências do produtivismo acadêmico. 

Somadas a esta problemática estão as deficiências nas instalações físicas, 

especialmente quanto aos recursos audiovisuais inexistente ou danificados e com a demora 

burocrática para consertá-los. A climatização inadequada é outro fator desgastante, pois força 

os docentes a executarem as suas funções sob o calor e a se sujeitarem as doenças 

desencadeadas pelo estresse. Na verdade, além do aumento da temperatura corporal, é comum 

os alunos ficarem impacientes e mais agitados, demandando atenção extra e cobranças por 

parte do professor visando a manutenção da ordem em sala de aula. 

Outro aspecto relevante é a percepção negativa dos docentes relativa a valorização dos 

seus acertos e do compromisso em prol da instituição. Neste quesito, a falta de 

reconhecimento é um elemento que origina grande insatisfação profissional, considerando a 

importância que os indivíduos atribuem a instituição de recompensas simbólicas nas 

organizações. Em caso contrário, é comum que se instaurem desmotivações.  

Além disso, como também existem baixas percepções sobre as oportunidades de 

crescimento na instituição, incluindo o incentivo para continuidade dos estudos, é necessário 

investigar o porquê de tais ocorrências ou situações: se elas estão localizadas apenas no 

departamento de Ciências Contábeis ou se é uma percepção generalizada nos demais curso da 

instituição. Isto porque já existem mecanismos formalmente instituídos para o 

desenvolvimento profissional dos docentes - cursos periódicos; licenças e afastamentos 

remunerados para capacitações, etc. 

A integração social na organização também indica problemas relacionados à falta de 

comprometimento e de colaboração entre os pares, estimulando dissidências e hostilidades. 

Este foi um dos tópicos em que os docentes recomendaram a observação e o 

acompanhamento por parte da universidade a fim de instituir mecanismos de melhoria na 

QVT: desenvolver comunicação e a integração entre os professores, departamentos. 

Por fim, a remuneração não é vista como adequada em relação ao trabalho 

desenvolvido e em comparação aos demais profissionais que atuam no mercado, provocando, 



 

 

 

então, um sentimento de desprestigio e de desigualdade nos professores e causando 

insatisfação. 

A partir dos resultados alcançados neste estudo, sugere-se a continuidade da pesquisa 

por meio dos seguintes itens: averiguar a satisfação do docente de contabilidade; estudar de 

modo detalhado a percepção docente quanto as dificuldades para exercer o seu trabalho na 

instituição; investigar as causas do sentimento ou percepção de não valorização do professor e 

ausência de oportunidade de crescimento profissional na instituição; examinar a relação entre 

a QVT na instituição e a saúde dos professores. 
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