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(Clta~ào do dlàlogo de Fritjof Capra e 
Krishnamurti - EUA final de 1968) 

~Como posso ser um cientista e ainda a:.:::: sim 

:::equ i r seu .. ::onselho para interrom.ner () pensamé'nt·o e li be rta r-me 

cienti.::;ta. 

pode 

meditalo':~o 

K - uPrimeiro voc~ ~ u. ser humano e depois u. 
A)I t I .. '_~ t e 111 i.h:' _~ et o r n d r 1.1~! r é' e e $ s a liberdade Il~O 

atingida por meio do pensamento. Ela ~ atingida pela 

a compreens~o da totalidade da vida. em que cessam 

(do Livro Sabedoria Incomum de 
Capra~ p.22-3. O grifo ~ meu) 

Fritjof 
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r-elaçbes 

questôes 

AF'RESENl AÇ~O 

A tendência~ no mundo de hoje~ é a modernizai~o das 

capital/trabalho. 

como eficiência, 

Isso porque~ a cada dia que passa~ 

produtividade e qualidade vêm se 

constitulndo em elementos fundamentais na disputa pelo mercado. A 

tradicional dicotomia entre capital e trabalho passa a funcionar 

como elemento inibidor desses valores. Com isso~ fatores como 

perman~ncia no emprego, distribui~~o de lucros, qualidade de vida 

no trabalho, participaç~o e produtividade dentre outros, se 

tornam vitais para o aperfeiçoamento das relaçôes de trabalho e 

prOdU(;3o. 

No Broasi 1, onde o processo sócio-cultural se 

desenvolveu na esteira do colonialismo, e a industrializaç~o, um 

tanto recente, emergiu pelo oportLtnismo dos capitais 

multinacionais, as relaiôes trabalhistas se tornaram naturalmente 

animosas. Tanto no passado como na atualidade, a organizaç~o 

social do trabalho entre nós se deu dentro de uma vis~o 

mercantilista, num processo de m~o única. Os detentores do 

capital direcionaram as relaç~es de produç~o, de acordo com seus 

prbprios interesses, em detrimento de uma grande massa de 

trabalhadores assalariados. 

Na vis~o tradicional das rela;Ôes de produ;~o, 

inexiste a responsabilidade social das organiza~~es e o seu 

limite é "estabelecido" nas leis e regras ditadas pelo merc:ado. A 



esta vlsào se contrapbem novos valores de ordem legal ~ moral e 

ética~ que emergem e se firmam na sociedade contemporánea~ onde 

na aferii~o global dos resultados alcan~ados ser~o computados os 

efeitos perversos do desenvolvimento, contabilizados pelos custos 

ch tus "nâo pconOmlcos" ~ isto é~ custos sociais, eco16gicos~ 

deplei~o de recursos naturais~ qualidade de vida~ dentre outros. 

No ca.mpo te6rico, a ênfase dada a estudos e 

pequisa.s de Qualidade de Vida no Trabalho, já reflete uma 

preocupa~~o das organiza~~es com o tema, inclusive no que diz 

r-espei to à responsabilidade social para com o trabalhador. 

Essa responsablidade social envolve aspectos multidimensionais e 

transcende ao modelo tradicional, onde antes era entendida 

apenas nos seus aspectos juridicos-Iegais. A amplia~~o do 

conceito passa a abranger dimensbes de caráter pessoal, social, 

politico e econbmico~ representadas pelo balan!;o 

econbmico-social 1 das organiza~bes.(l) 

A responsabilidade social das organiza~bes públicas 

e/ou privadas, extrapola assim os seus limites tradicionais 

dentro de uma vis~o humanista, busca transformar e construir uma 

rela~~o de parceria e convivência entre os fatores de produ!;~o 

natureza, trabalho e cél.pi tal de for::-mél. convergente~ 

complementar, colaborativa e harmOnica. 

I 
Entende-se co.o b~l~n~o econO.ico-social da organiz~ç~o, o equillbrio das rel~çbe5 entre os objetivos 50C1a15 

e econo.icos da organiza~~o, quer para o seu p6blico interno (co.posto de funcion~rios e pre5t~dores de 
servi~os), quer par~ o seu público externo (identificados co. clientes, fornecedores, concorrentes, governo, 
IOcitd~de e n~turez~l. 



Nc campo especifico do trabalho~ segue-se 

necessidade de assegurar a prlmazia da pessoa humana sobre o 

capital; o direito ao próprio desenvolvimento e à I'"·emuneraç:~o 

condigna; à prote~~o da saúde e da vida; à livre organizaç:~o dos 

trabalhadores; e o estabelecimento de bases para o diálogo 

franco. 'A luz desses valores~ deve-se promover o trabalho com 

dignidade~ buscando o desenvolvimento integral do homem e 

resgatando a sua cidadania como um todo~ inclusive no que diz 

respPl.to a representada pela 

abertura de espaç:o democrático nas organizaç:e:!es para 

estabelecimento de canais de agrega~~o e articulaç:~o de 

interesses latentes e/ou manifestos. 

No esbo~o de uma nova proposta de modernizaç:~o das 

relaç:bes capital/trabalho~ o conflito ai existente~ n~o deve ser 

encarado sob um ponto de vista patológico. Muito pelo contrário~ 

deve buscar o entendimento e trazer no seu bojo a possibilidade 

de ser administrado~ negociado, gerando superaç:âo às situaç:~es 

ent~o encontradas. As a~Ôes empreendidas por ambos os lados, 

devem se pautar pela racionalidade, autenticidade, clareza, 

congruência, objetividade, certeza da manutenç:âo e continuidade 

das rela~bes. E indesejável o escamoteamento, em_quaisquer dos 

niveis de discuss~o. 

Num certo sentido, é necessário desarmar espiritos 

para o estabelecimento de rela~bes que possam significar a 

moderniza~~o das relaç:ôes capital/trabalho, e em conjunto, 

procurar formas criativas e flexlveis de agregaç:âo dos interesses 



em sIntonIa com o contexto. E preciso saber transigir de parte a 

pa r- te. 

Alêm do maIs. a deflniç~o do papel e do perfil do 

adminIstrador nos dias de hOJe~ necessIta incluir habilIdades que 

privilegiem aspectos de f 1 e :: i b i 1 i d a de. intuição, postura 

conscipnte 

necessdrio 

critIca frente à organlza<;;ão. Nâ'o se faz mais 

ser um grande especialista. mas SIm, 

dotado de competência e visão global 

um 

dos 

generalista 

problemas 

organ.izacionais e ela rela~ão da organização com o seu meio-

ambiente. E fundamental a habilidade de diálogo. de negocia~ão e. 

pr-incipalmente. capacidade de relacionar-se com os outros. 

dentro e fora da organiza~~o nos mais diversos niveis. O talento. 

a o senso de responsabilidade e oportunidade para 

correr riscos. contam dentre as qualidades requeridas ao 

de administra~~o que atua dentro profissional 

estratêgicas e de decisão no esfor~o de transformar 

melhorar desempenhos. 

de áreas 

atitudes e 

A transforma~ão das organiza~Ôes requer um ajuste e 

a substitui~ão de modelos arcáicos (taylorismo e fordismo) por 

modelos de gestão mais ágeis e mais modernos. onde as práticas de 

gestão estejam 1mbuidas de novos valores e de uma nova cultura 

or"gan i zaciona I que levem em conta a realiza~ão do homem como 

fator primordial do êxito organizacional. 

Refletir. rever, ampliar e repensar conteúdos é 

necessário ao papel do administrador que está em sintonia com o 

ambiente, que percebe tendências, que intui idéias mais 

substantivas para humanizar o trabalho nas organiza~bes. ao final 

4 



deste sé>culo XX. 

EstE estudo tem como suporte o referencial 

tebrico exposto no Capitulo 11. que se apbia em quatro (4) pontos 

d LI U .1. C () fi ~:, 1. c! e r' L~ tJ U~;, t III 1 cJ d fi) (~I I t <Oi .1 ~:> : 

[J primeiro ponto refere-se a deficiência 

metodo16gica das Ciênciais Sociais na aferi~~o dos fenOmenos 

sociais. Aqui ê questionado o valor dessa aferi~âo que se dá 

den t.ro de uma abordagem 16gico-positivista. que por sua vez 

prlh?qla 

estudado. 

CJS 

em 

a~, pl'-:'C tos quan t1. ta t1. \/os na 

detrimento dos aspectos 

análise do 

qualitativos 

fenbmeno 

do mesmo 

fenOmeno. Vale observar que os fenbmenos sociais pela sua própria 

nature~a. s~o de dificil afEri~âo E. conseqdentemente. apresentam 

di s ton;:êies 

analisados; 

entre a realidade e os resultados quantitativos 

o segundo ponto r'efere-se aos direitos 

fundamentais do homem. expressos na Doutrina Social da Igreja e 

lIa I.k'clari::\c;..âo Univer~,al dos Direitos do Homem. Observa-se que a 

Doutrina Social da Igreja Cat6lica n~o se contrapêie aos fatores 

de produlj:~O _ trabalho t:'er:..=:u.s capital. Neste item busca-se na 

ideologia conciliat6ria da 19r·eja. o denominador comun do 

entendimento como forma comp 1 emEm tar das rela~e1es 

capital/trabalho, traduzidas em valores humanisticos como os da 

solidariedade humana e da coopera~~o, por se acreditar que a 

social do trabalho pode processar-se de uma forma 

nâo conflitiva. desde que coibidos os excessos e privilegiada a 

participal;:~o. Quanto à Declara~âo Universal dos Direitos do 

Homem. aprovada em Assemblêia da Organiza~âo das Na~ees Unidas, 

observa-se a existencia de uma preocupa~âo 

5 
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r'l.' LUll tlt:'L 1 /IH 'r 1 t () t.;. Ild l!'qiLlmd~~':í(j LlO<::i dirE'lt.os iunclamen teU s da 

u terceiro ponto refere-se à ado~~o da Teoria 

Bootstrª-Q. Aqui procura-se entender de forma relacional e 

dbsoluta natureza e o conteúdo dos fenbmenos observados. 

não 

Os 

C:UIl \:,.f." 1 t U~.O de uma dada 

realidade. Esta sim~ de natureza real~ densa~ consistente~ 

'. ' .1. ~_, t l' ,nl i .. ,J , 

os 

eventos se inter-relacionam na busca de um equilibrio, que se 

processa de forma constante e dinàmica. A ado(;õ:ão da Teoria 

~1 .. qº t..::; t L3.P .l.. 

requerida 

arcabou<;:o 

no 

para 

que 

quantitativista 

como processo 

presente trabalho, visa dar a dinamicidade 

análise dos fenbmenos sociais~ dentro de um 

busca suprir a deficiência metodo16gica e 

das Ciéncias Sociais. 

u quarto ponto refere-se à introdu~~o da intui~~o 

cognitivo e n~o linear para conhecimento de uma 

realidade. Aqui busca-se resgatar elementos de criatividade 

instrumento introciuç~o do método heuristico e do 

denominado de Régua Heuristica. Esse instrumento apresentado no 

capitulo 

apreensão. 

denominado de Metodologia~ visa .. possibilitar a 

estudo e análise dos fenÓmenos observados, de forma 

participativa~ f le;üvel e org~nica, onde conta a vivéncia, 

e;{ per ién cia e criatividade dos participantes. Funcionando como 

um instrumento de mem6r'ia artificial, a Régua Heuristica 

possib1lita assim~ uma varredura sobre os mais diversos aspectos 

do problema, favorecendo, num curto espal;o de tempo, a 

6 



SlIcesslvas. 

Essas hipbteses ser~o entào testadas e~ posteriormente~ validadas 

ou n.3o. 

Lom a lncorpora~~o dessas abordagens~ o trabalho 

ora apresentado pretende~ ser uma contribUlç~O e um instrumento 

de r e f 1 e :: .~ CI o r g d rl 1 ;: a ~ 1':le s e os individuas. Permite 

d imen s 1 on,.::;, r as relaç(jes sociais do trabalho e propiciar o 

estabelecimento de um caráter dinámico no processo de 

dprcndizado entre individuo e organiza~~o. 

Deduz-se dai d oportunidade. relev~ncia e atualidade do tema 

ora proposto. 

7 



cr:-w I TUL.() I 

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

Introdu~â\o 

A pn:?()cupaç~'io com formas de real iza~â\o do t.rabalho 

desde tempos imemorlalS tem sido objeto de registros hist6ricos. 

na tra]et6rla de vlda do Homem. 

fÚ,'vo I Ll ~à o 

No decorrer do tempo e somente ap6s o advento da 

Induslrlal huuve~ por parte dos detentores do capit.al~ 

uma preocupa~~o com os métodos de produ~â\o e a sistemati2a~â\0 do 

trabalho. Isto rnotlvou um grupo de pesquisadores e cientistas 

SOCli'lis, quP JrlVE,r.:;tJqOll se os prlrlcipios da Ci~ncia da 

Administra~~o. quando postos em pràtica. se correlacionavam com 

os êxitos obtidos pela organiza~â\o. Isto se deu na Inglaterra~ 

nos idos dos anos 50. através de pesquisa desenvolvida por Joan 

o estudo buscava um modelo adequado que pudesse 

trabalhar com o t.rinbmio individuo/trabalho/organiza~â\o. da forma 

mais "eficiente" possivel. (2) 

Com o ràpido crescimento industrial. surgiLI nos 

trabalhadores a consciência de sua participa~â\o como elo 

importante na cadela de produ~~o. Nos paises industrializados. a 

organiza~~o do trabalho como fator de produ~~o teve. no movimento 

sindical. a ressonáncia política necessària ao estabelecimento 

8 



C(_)llcJ.Ll,;l"1L~':; 1.},~:;;JLclé·, du ~nlc~u da~:; re.Lvl.lld:.t.c.al;eJes t.rabalhistas 

tais como: do trabalho. direito ao emprego e a 

rE'du~~o da Jornada de trabalho para 8 horas 

( 1 LI t.. c, cor I r H:? L l. d.:~ como 8 :: 8 :.; 8) ~ féric:~s remunerada. 

dentre outros. 

F'ara I e 1 ameI! te a est.e processo reivindicatório. 

houve uma preocupa~~o por parte dos dirigentes das empresas em 

l.dentificar fator-es que levassem a um maior bem-estar e 

satl.sta~~o do l.ndl.viduo no trabalho~ com o objetivo de aumentar a 

pr·odu 1:.1 v l.dade e, conseq~entemente~ os lucros auferidos para 

fazer face às despesas com as reivindica~eJes trabalhistas. 

A partir da década de 70~ estudos e pesquisas de 

dimensâo técnico-social passaram a considerar aspectos de saúde. 

sequrança e sat.isfaç:ao dos t.rabahadores. como marco de 

desenvolvimento da sociedade progressista. no que se refere à 

qualidade de vida desta sociedade. A última década vivenciou. nos 

palsE's de capl.tall.smo avançado. profundas transformaç~es no mundo 

do trabalho. com repercussbes diretas nas suas formas 

tradicionais de representaç:~o. dadas pelos sindicatos e partidos 

politicos. No entanto, somente nos últimos anos. a qualidade de 

vida tem sido aplicada à situaç~o de trabalho. Ainda restrita ao 

âmbito dos paises desenvolvidos. essa se estendeu 

aos palses em desenvolvimento. como o Brasil. 

A qualidade de vida no trabalho passou a ser 

objeto de estudo tanto nas organizaçbes privadas. quanto em 

organizdç:bes do setor público. visando configurar nas relaç:bes de 

9 



trabalho seus pontos de tens~o e conflto 1 . 

A administraç~o cientifica~ representada pela 

especializaç~o de tarefas, hlerarquias rigidas, padronizaç~o de 

lurlt.r 1l.Jl.I.lU pdrd dlJL'nrl~;)o do trabalhé.~dor atri:wés 

do isolamento no seu posto de trabalho e da sua não 

identitlcaç~o com o produto final e com os objetivos definidos 

pela sua organlza~ào. Surglu dai~ tens~o e o confllto. 

E bum ,,;alientar, que a quest~o da pr"odutividade e 

da eficléncia organizacional~ fundamentada em padrôes tayloristas 

e fordistas, ainda s~o dominantes neste final de século. Isso 

tem trazido sérias conseq0éncias à moderniza~~o das rela~Ôes do 

trabalho e ao bem-estar do trabalhador. 

A tens~o e o conflito no trabalho surgem de 

múlt.ip13s causas: tarefas frustantes porque tratam as pessoas 

como màquinas, rela~Ôes pessoais competitivas e intimidatórias 

com colegas e chefes, necessidade de adapta~ão às rápidas 

mudan~as t.ecnolbgicas e de gerenciamento, dentre outras. o 

stress. advindo desta situa~~o, reflete-se no comportamento do 

1nd1viduo que reage de forma imprevisivel, ocasionando ref le:.:os 

individuais e organizacionais que interferem nos resultados do 

I 
Ver na Revista Exale de 08 Ago. 1990, as seguintes reportagens: el Adlinistraç20 - O fU8cio;ário está COI i 
raI~O • (5hell) por 6ilberto 5cofield Jr., p. 48-49; el Dualidade - A liior tel de ser a lelhor.(Credicard), 
p.51-52j e. Id~ias - Salário .Iociolal gera lilagr.s., por Jos~ Antonio "orais Oliveira; el 6est20 - O operário 
t.1 rOI lO s.rt~o., (Coringa) por Jos~ "aria Furtado., p. 50. " 
Ver Quirino, T.R •• Xavier 0.- Dualidade de vida nc trabalho de organizaçaes de pesquisa. 520 Paulo, Revista de 
Adlinistat~o, Yol. 22(1): jan./lar., 1987. 
Ver ni Revista Exale de 02 5et. 1992, a seguinte reportagel: el Adlinistraç~o - Lucrar COI a sadd. I o qUI 
iat,r,ssi. (DoM, Ou Pont, Banco Nacional) por Joaquil Castanheiri, p.l0-72 
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balanço econbm1co-soc1al das organizaçbe~. Estes reflexos podem 

ser traduzidos pelo des1nteresse~ aliena~ào~ nào comprometimento 

com os objetivos organizacionais~ somatiza~â"o e doenças 

profissionais~ desmotiva~â"o profissional~ absenteismo. 

rotatividde queda de produc;ào por 

b~ixa pordutividade. dentre outros. 

Tudo 1StO potencializou a problemática conflitiva 

do lndlviduo;organlzaçào~ considerando-se que, hOJe em dia, o 

trabalho tem ocupado um lugar central na vida das pessoas~ sendo 

lnclusive um elemento indicativo de stat.us e de identifica~ào 

pessoa I. Assi.m~ a escolha de um projeto de vida pessoa I ~ di;:: 

respeito a uma visâ"o de mundo e de interesses particularizados. 

E~stabelecer 

o r 9 a n i z a çâ" o ~ 

reI a~ce5 de 

lntegradora 

orga.ni za~â"o ~ 

de 

e 

o projeto de pesquisa aqui desenvolvido buscou 

uma de investigaçào individuo/trabalho/ 

que possibilitasse diagnosticar e nortear as 

trabalho dentro de uma nova concepçào holistica~ 

humanizadora. propiciando~ ao individuo e à 

condiçbes de refletir~ rever~ ampliar e repensar 

seu comportamento~ minimizando as tensbes e os conteúdos 

conflitos quer de natureza organizacional~ quer de natureza 

l.ndividual. 

do elemento da participaçào buscou-se 

oferecer uma nova abordagem na resolu~~o de problemas do sistema 

socio-técnico das organizac;fjes, introduzindo um esforço 

estruturado para orientar mudan~as no conteúdo do comportamento 

de cada organiza~â"o. considerando-se inclusive, a singularidade e 
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C1 pc~r·tj(:Lllrlr-i_d,~lcJf" <ir" r,':\di:~ Llm3 nel,c:\<::; rF'pl'·p(;pnt-cld<~s pelo Sf?U 

operandi. sua natureza, cultura e clima organizacional; e de 

cada indlviduo, representadas pela sua condi~~o de sujeito, com 

direitos ao exercicio do livre arbibtrio e da livre express~o. 

F'rocurou-se responder à seguinte quest~o _.0.__ E a 

Qualidade de Vlda no Trabalho (QVT), um elemento org~nico de 

gerenciamento das relaçbes indivldu%rganiza~~o ? 
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-·_·--~--~_~ ___ ."' __ "'I1."""'.'. __ R" ____ ••• __ 

Objetivos da Pesquisa 

pesquisa objetivou estabelecer uma forma de 

investiga~ào participativa de elementos indicadores de Qualidade 

de Vida no Trabalho(QVT). que poderâo ser utilizados como 

elemento orgánico de gerenc~amento~ nas rela~bes individuo/ 

orientando o processo de mudania comportamental e 

organ i zac~ona I . 

F' r-o cu r-ou - se responder aos seguintes 

questionamentos: 

a) é a QVT um fator de transformaiâo nas rela~bes 

individu%rganiza~~o? 

b) qual a aplicabilidade da QVT como um instrumento de 

gerência-integrada (org~nica)? 

c) a QVT atende aos aspectos de eficiência/produtividade 

organizacionais? 

d) a QVT contribui para uma melhor integra~~o dos 

objetivos individuais/organizacionais? 

e) a QVT estabelece uma de colaborai~o 

1ndividuo!organiza~~o? 

f) a QVT possibilita a do comportamento 

individu%rganiza~~o? 

1 < .' 



Relevància e delimita~~o do tema 

No c:lecor-r-er- dos sé?culos~ houve uma pr-ofunda 

a I ter-a~ào nos modos de produ~âlo~ com a introdu~âlo de novas 

tecnologlas e a modernlza~ào dos processos de produ~âlo na esteira 

das industr-ializa~ào. e na busca de um maior crescimento e 

desenvolvimento econbmico. 

Cl desenvolvimento desigual das rela<;tles 

capital/trabalho~ através da contribui~~o da ci~ncia~ das 

té?cnicas~ das màquinas~ dos processos de produtivos e da 

organiza~ào do trabalho~ veio agr-avar a situa~~o das rela~tles 

sociais. 

E>~lste~ hoje em dia. uma consci~ncia de que o 

progresso mater-ial com todos os seus atrativos~ n~o significa. 

necessariamente~ uma melhorla na qualidade de vida e nas 

motiva~tles bàsicas do homem. 

E de fácil comprova~~o verlficar.que as condil;tles 

de vj.da do trabalhador. n~o melhoraram muito nas últimas 

décadas. O trabalhador nào encontra no seu trabalho, a motiva~~o 

central de sua vida. Muito pelo contràrio~ os baixos salàrios~ a 

o conformismo~ o desinteresse e a despolitizal;~o, 

fazem parte do seu cotidiano. 
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n que pstà ~m quest~o n~o é o avan~o técnico-

cientifico. mas a discus<::;ao da fo~ma de ap~op~ia~~o desses 

conhecimentos pelas fo~~as sociais e politicas. 

Na evolu~ao da sociedade o desenvolvimento da 

mode~na fo~ma de o~ganizaçào do t~abalho coincidiu com a expans~o 

do modelo bu~oc~àtico do t1pO ideal~ cujos at~ibutos conceituados 

po~ Max Webe~ s~o ap~esentados como sendo: divisa0 do t~abalho~ 

hieréirqu.id dE' ,Jttt(]~id<..'\de. nur-mc.'l.S e:·:tensivas~ sepa~aç~o entre 

adlTlinist~a~ào impessoalidade. salàrios e 

p~omoções baseados na competéncia técnica. (3) 

Conside~ando-se o papel impo~tante que as 

o~ganizaçbes tém ~ep~esentado na trajet6~ia de vida do individuo 

e a p~6p~ia complexidade da sociedade mode~na~ o modelo webe~iano 

tem desempenhado papel de ~elevãncia na media~~o das 

individu%~ganiza~ào. 

~elac;:ôes 

Ainda nos dias de hoje. nao se tem um outro modelo 

que possa substitui~ com sucesso o modelo burocrático nas 

organizações complexas. E dificil se imaginar organizac;:bes que 

prescindam dos inst~umentos normativos. de controle~ de 

hie~a~quia. de pad~onizac;:ào ou outras ca~acte~isticas do modelo 

burocràtico~ mesmo po~que estas organizac;:bes esta~~o inseridas 

num contexto maio~ onde aS ~elações sociais~ econOmicas. 

jurldicas e politicas obedecem a padrbes já convencionados. No 

entanto, esforços t~m sido envidados~ no sentido de dosar esses 

fatores sem contudo eliminá-los totalmente. 
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Contudo, as critlCé\S à burocracia no que se refere 

a atomiza~ào e ma5sifica~~0 do individuo, a despersonalizai~o das 

rela~6es sociais, a descaracterizai~o do individuo como por·tador 

de vontade a quest~o da 

neutralldade burocràtica, entendida como iseni~o de valores 

do executor, conduz a um questionamento quanto ao real poder da 

burCl(·ri.\Ll.c:\ . 

A e>~ c:eSSl va regulamEmtai~o das 

d 1.1 r L' '., L.' I I j.;J [ld os meios 

( prOCI::o;SD but~CJCt'-r .. tlCO) rI'30 CitingE' os fins com a eficiência e a 

eficácia dese j';, ",lei s. Os meios se sobr-epê1em aos fins e os 

oh J P tI VCl'::; (lr-(l:-lfl 1 ~~" r: 1 on,3 1 ~ç, f 1 c<~m cumpr-om~?t idos. Essas disfur'i~es 

passam, na atualidade, por- um questionamento e uma r-ef le::~o 

cr-itlca que mUlto tem ajudado a identificar- pontos que necessitam 

de uma r-f?V i s~n, ]evanrln-se em conta o atual desenvolvimento 

tecnolbgico, especlalmente, no que diz r-espeito à velocidade na 

tr-oca e difusào de informa~~es proporclonada pela 

fato de 

Outr-o fato aqui consider-ado relevante 

que a Clência Social contempor-~nea em sua 

informática. 

refere-se ao 

análise dos 

sistemas socials, utlliza-se, na maior-la das vezes, do par-adigma 

funcionalista, quer seja no campo da quer da 

ciência politica, economia ou sociologia. Este par-adigma de 

cará te.~ un i d i.mE'Ii,."jona J., den tre ou t.r-as coi sas, pressupê1e o mercado 

como or-denador das rela~bes pessoais e sociais. Este enfoque, 

entr-etanto, apresenta os seus limites no estudo da pr-oblemática 

socia I , em detr-imento de uma visào de car-áter multidimensional, 

mais adequado ao trato da matérla. A utllizai~o do paradigma 
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equa~ào eticiência!produtividade-~ nào deixa dúvidas quanto à 

prevalêncla do capltal sobre o trabalho~ nos dias de hoje. 

Relaçêies 

asslm. 

caràter 

o modelo funcionalista (vis~o clássica da Escola de 

Hum3n2.=. e da abord3qem Comportamentalista) apresenta 

repensado~ 5 .lfla l S es<:.ju tarnE'n to f2 flecesslta ser 

dentro df? UfT!<::\ novo concepç~o ~ uma concepç~o de 

holistico~ interativo~ interdependente~ sincrbnico. 

de considerar tambêm~ que a adoç~o de um 

modelo funcionalista de desenvolvimento fundado na prevalência 

do enfoque econbmico. em si~ o esvaziamento da 

subJetlvidade. e n~o tem representado um avanço no terreno da 

satisfdçào irldi.vi.c1ucd ~ e no modo através do qual o individuo "se 

pensa" e "pen,;a outrem". NE?ste modelo~ o homem dei ;·:a de ser 

singular. F'e rd E? capac.:i.dê-lde de e;·:ercer a racionalidade 

substantlva~ isto ê. de ser lnstituinte de novos valores~ normas 

e crenças. Dlstancla-se do modelo humanistico na medida em que se 

conjuga a uma visào de mundo mecanicista~ quantitativa~ 

econbmica~ formal~ puramente instrumental. (4) 

E de valor significativo se observar que o 

trabalhador~ na atual sociedade industrial~ é considerado uma 

"for<;:a de trabalhoJJ~ isto é. uma das tecnologias envolvidas no 

processo de produ<;:ào. O trabalho é considerado um insumo, uma 

ferramenta~ tornando-se um mero instrumento de produ<;:~o. 
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o conflito de interesses entre o grupo restrito mas 

in f I uen te dos pr'opr ietár ios deten tores dos meios de produ~~o ~ e 

o grupo numero~,o dos trabaltladores que se acham privados desses 

meios de produ~~o~ passa a ser questionado. 

o que antes era tratado. sob o ponto de vista das 

organ i za I;:êi es, como do seu interesse r"epresen tado 

pelo capi ta 1 ~ através da ênfase dada ao binômio 

eficléncia!produtividade~ assume nos dias de hoje~ uma postura 

restrito critica~ reflexiva, de caráter humanistico~ n~o apenas 

ao campo te6rlco~ mas já como objeto de preocupa~~o e de 

aplicabilidade às organiza~~es. 

() discurso a ser praticado neste final de século~ 

passa por indaga~êies que est~o ligadas à renova~~o das 

organ i za~êies através da ado~~o de uma racionalidade 

administrativa mais substantiva~ compativel com uma nova vis~o de 

mundo, onde o homem questiona a vis~o puramente mecanicista 

(homem objeto da a~ao)~ substituindo-a por uma vis.o holistica~ 

mais integradora (homem sujeito da a~~o, instituinte da a~~o). 

A prática do discurso passa pela incorpora~~o de um 

novo comportamento administrativo~ refletido nos ,diversos 'niveis 

da organiza~ao do trabalho e gerenciamento de pessoas~ onde há 

uma crescente rejei~ao a posturas autoritárias, e um crescente 

desejo de maior pclrticipa~~o na vida do trabalho e nas ~ecis~es 

que lhe dizem respeito. A nova orienta~~o aponta na dire~~o da 

democratiza~~o e da humaniza~~o do trabalho, com ênfase na 

participa~~o e na responsabilidade social das organiza~bes. 
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Ainda considerado um campo de trabalho 

relativamente novo e com grandes possibilidades de explorar as 

rela~~es subtrai das da realidade administrativa~ o tema 

Dualidade de Vida no Trabalho. presta-se à reflex~o e à 

exploral;ão das variáveis que condicionam o comportamento tanto 

indivirlual. ~u~nto orqanizacion~l. 

o mundo contemporàneo tem passado por 

transformaçbes sociais~ econbmicas e politicas de elevado grau de 

compl e;:~dade. 

apresentado. 

No int6ito de contribuir~ 

reveste-se da dinamicidade 

o trabalho aqui 

requerida pela 

velocidade das mudanl;as pelas quais têm passado as organizal;~es 

modernas~ dentro de um cenário de imprevisibilidade e incertezas 

crescentes, onde as transforma~~es impactam e envolvem diversos 

niveis de comunical;~o e do 

individuo/organiza~~o. 

1\1 a base dessa competência comunicacional est~o 

valores de racionalidade. diálogo e coopera~~o. compativeis com 

os questionamentos e a proposta de 

clássicos. que passam a dar lugar 

inimagináveis. 

supera~~o de paradigmas 

a novos valores antes. 

A Qualidade de Vida no Trabalho. permite a media~~o 

das tens~es e dos conflitos, privilegiando a iniciativa, a 

participal;ão e o comprometimento com as mudan~as propostas. 

quer a nivel individual, quer organizacional. A Qualidade de 

Vida no Trabalho age assim, como fio condutor no 

estabelecimento das rela~Oes de trabalho e produ~~o entre 
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lndividuo/trabalho/organlza~~o~ favorecendo percep,,~o dos 

problemé:\s e a anteci pa<;:ao de saIu I;bes.; serve ainda~ como 

instrumento pró-ativo isto é. como fonte de renova~~o vital de 

onde emana o equilibrio din~mico t~o necessário à sobrevivência 

organ i zaciona I . 

Por est3 razao e num primeiro momento~ talvez o 

principal valor desse trabalho repouse num conceito de homem 

mais parentético do que sociombrfico no dizer de Guerreiro Ramos~ 

quc~ P()'ctul,,, "-'f'r :~ ':,Clciedc-\de E?struturada pelo homem e nào o homem 

estruturado pela sociedade. (5) 

o tema aqui abordado foi delimitado pelo arcabou~o 

tebrico da Ciencia da Administral;~o. possibilitando uma releitura 

e uma nova visào dentro da concep,,~o humanistica~ no trato da 

problemática ligada ao valor do trabalho. 

A pesquisa bibliográfica fundamentou-se em autores 

de visào holistica tais como Guerreiro Ramos, Pedro Demo~ Ana 

Maria Campos~ Fritjof Capra. A literatura recente nào disp~e de 

autores voltados especificamente para o tema _ Qualidade de Vida 

no Trabalho~ o que~ por um lado~ denota a sua relev~ncia e 

atualidade e, pelo outro, a dificuldade encontrada no decorrer do 

tr-abalho. 

No campo das rela~bes de trabalho, o tema visou 

potencializar novos padrbes de rela~ào~ para inovar~ criar e 

recriar a realidade administrativa das organiza~e1es~ buscando LIma 

nova postura que considere nào 56 os interesses das organiza~bes~ 

mas, e principalmente, o desenvolvimento integral do individuo, 
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como o fator ma1S d1n~mico e gerador de processos. enquanto 

sujeito instituinte da a~~o , dotado de singularidade própria e 

de expressbes de crlatividade e de intul~~o. 

A anàlise restringiu-se. basicamente, aspectos 

comportamentals. organizacionais e ambientais nas rela~bes do 
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Defini~ao de Termos e Siglas 

No àmbito dessa pesqLu.sa ~ os conceitos abai :-:0 

relacionados~ sào empregados com o sentido de 

ASSOCIAÇClES-

Sào correspondências~ conjeturas evocadas à base de 

semelhan~as~ resson<'àncias intimas em cada um de nós com 

experiénClas e vivênclas anteriores. 

Espon t·áneas ~ as associaçbes afluem em nossa mente 

com uma velocidade extraordinària. Sào tào velozes que n~o se 

pode fazer 

determlnê"\dê"\s 

um controle consciente 

combinac;:bes interligando 

delas. 

idéias e 

Estabelecem 

sentimentos. 

As associa~~es geram um mundo experimental~ de um 

pensar e agir em hipóteses do que seria possivel~ se nem 

sempre provàvel. 

CONFLITO-

o conflito deve ser entendido como condi~ào de 

crec..c 1 mF'fl to. rf'rrT"3pl1tddn pelo ql'Pst.iUrl<,'rTlpn1:o critico à vivência 

e:-:perénciada e pela nao acomoda(;j:ào ao statys quo. Traz em si~ 

d1aleticamente embutida~ a idéia de destrui(;j:ào e de reconstru~ào~ 

com a conseqaente supera~ào do problema. 

E'no conflito que se processa a forma~ào e tomada de 
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conci~ncia do problpma e a busca de sua supera~~o. o conflito 

orienta até certo ponto O processo criado~ dando-lhe elementos a 

serem buscados "o quê" (conteLldo). e "o como" (o modo, a 

forma) de solucionà-Io. 

A idéia de conflito deve ainda ser entendida como 

pertencente aos reglmes democràticos. Ela legitima e traz em si 

a qualidade politica da parti ci pa~~.o e da repre5enta~~0 de 

interesses. muitas vezes opostos~ que se apresentam num dado 

momento em determinada sociedade, organiza~~o ou grupo. Essa 

qualidade inerente à politica. se materializa nas negocia~bes 

entre as partes envolvidas na questâo. 

CRIAR-

Criar é. basicamente. dar forma a algo. Em 

qualquer que seja o campo de atividade. trata-se, de se 

estabelecerem novas coerências e rela~bes entre fenbmenos 

obser-vados de um modo novo e compreendidos em termos novos. 

Abrange, portanto, a capacidade de compreender e esta~ por sua 

vez. a de relacionar. ordenar. configurar~ significar. 

a ato de criar implica em liberdade de a~~o. e de 

amplitude no que à comunicaf!;~o e integra~~o de 

vivências e experiências afetivas. emocionais e intelectuais. 

GERENCIA-INTEGRADA-

E entendida como sendo um instrumento orgânico 

de gerenciamento que se fundamenta e se traduz numa 

comunicativa entre individuo, grupo, organiza~~o e ambiente. 

Estimulo prb-ativo que introduz na organiza~~o 
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f 1 e:-: ibi 11 ~dade adaptat~vC'. face ~~s condi!;.eles de incerteza. 

~ncentivando a par-tic~pa~ào. colabora~ào ~ coopera!;.~o. dentro de 

um processo de sensibilidade interativa~ que induz à 

transforma~ào e mudança. 

HUMANI SMO-

Corrente de pensamento e de a~~o que tenta anular o 

conjunto de condi~bes restritivas que impedem o ser humano de se 

auto-realizar. E a constata!;.~o de que o nivel de exigência de 

do hf:10H.?fT1 nao ~;e 1 il]a <,penas ao bem-estar econbm~co. 

mas Sl.m, a principios libertàrios. 

Corrente de pensamento que possui conjunto de 

principios que reconhece a luta pelo respeito à singularidade do 

ser humano e o seu direito de participar como individuo na 

condu~ào do seu projeto de vida particular. E a cren~a no resgate 

do homem nào pela " gra l;.a divina"~ mas pela sua própria superac;:~o. 

E a manifestac;:~o da crenc;:a de que o homem é capaz 

de aperfei~oar-se~ continuamente~ através de seus próprios 

esfor~os 

própria 

INSIGHT-

construindo~ refazendo-se~ criticando e 

linguagem. 

recriando 

Entendido como uma visào intLlitiva~ imbuida 

sua 

da 

experiência e vivência do individuo~ onde estruturam-se todas as 

possibilidades que um individuo tem de pensar e sentir, 

integrando nOl;.bes atuais com anteriores e projetando-as em 

conhecimentos 

presentida, 

novos. Confirma uma visào de certo modo 

conj etura I. 

o momento da visà'o intuitiva é um momento de 
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cogni,~o que se faz presente. Internaliza-se de pronto. 

em um 1Il0mEn to <::;t'Jlll to. ~ ns t.C:'1n t:~neo mesmo~ todos oSd'ngulos de 

relevancia e de coer@nc~a de um fenbmeno. Nesse momento apreende-

se/ordena-se/reestrutura-se/interpreta-se um s6 tempo. o 

E um recurso que mobil~za no individuo tudo que 

ele tem em termos afetivos. intelectuais. emOCl0nalS. consciente 

e ~nconsciente. e>:el' cendo uma integradora. o insiq_ht 

pOSSUl caráter intuitivo. dinamico e criativo. 

METODO HEURISTICO-

Vem do grego heuriskein (descobrir). 

E a solu~ào obtida para um dado problema. através 

de tentativas e erros, por aproxima~bes sucessivas ou ainda, por 

sele~~o, conex~o e mudan~a associativa. o método heuristico n~o 

é veri íicável e rlâo é matematlcamente comprovável, sendo portanto 

uma verdade circunstancial. 

o método heuristico trabalha com condir;ôes 

cambiantes e nào terlta estabelecer regras rigidas. Admite 

contradi~'bes e deve viver delas. Está ligado à criatividade, 

PERCEPf;I!IO-

Entendida como resultante de um processo integrado 

de conhecimentos, observa~bes, experi@ncias e viv@ncias pessoais 

intransferiveis que, num primeiro momento, n~o se apresenta de 

forma lógica e conclusa. 

Sobre a percep~~o Fayga Ostrower em seu livro -
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Criatividade e Processos de Cria~~o (1987)~ diz o seguinte: 

liA percep~~o delimita o que.somos capazes de sentir 
e compreender, porquanto corresponde a uma ordena~~o 
seletiva dos estimulos e cria uma barreira entre o 
que percebemos e o que n~o percebemos. Articula o 
mundo que nos atinge, o mundo que chegamos a conhecer 
e df::'lltr,l do qual nÓs no:.:; conhecemo:.:;. Articula o nosso 
ser dentro do n~o-ser. (6) 

QUAL I DADE DE V I DA NO TRABALHO, ( m,.JT ) -

E um constructo1 . 

E a maneira de repensar o individuo na sua 

totalidade enquanto sujeito~ consciente de suas a~bes e de suas 

necessidades de satisfa~~o básica~ buscando no trabalho uma fonte 

de suprimento dessas necessidades de auto-realiza~~o. 

E a percep~~o que o individuo tem de si~ do 

grupo~ da organiza~~o e do mundo externo à organizai~o~ como 

processador que o individuo é de informa~ôes~ dados~ fatos e 

atos que lhe chegam através do cotidiano e de seu ambiente. 

S~o os valores sociais do trabalho que envolvem 

aspectos éticos e morais nas rela~ôes de emprego. 

Refere-se à qualidade pol i tica inerente ao 

individuo, que se traduz na capacidade de ser~ sentir, autogerir~ 

criar, conquistar, criticar~ superar ~ conviver, dialogar, 

participar, construir e reconstruir a realidade social através da 

participa~~o democrática, e:·:ercida com autonomj.a e aLlto-c:ontrole 

buscando condi~bes de autodesenvolvimento e de auto-realizai~0.(7) 

I 
O constructo ê ula express30 construlda, cunhada de outras expressaes isto ~, ula categoria hipotêtica 
idealizada para estudar os fen6lenos, suas caracterlsticas e inter-rela~bes de vari~veis, que SÓ podei ser 
deduzidas de suas causas, conseqftOncias ou lanifesta~~s. O constructo ê UI conceito forlado por outros 
conceitos, COl significado valorativo prbprio. 
Quando elpregado de lodo consciente e critico, 05 constructos constituel-se nUI legltilo ladeIo para analisar e 
explicar o cOlportalento hUlano. 
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Refere-se ainda ao atendimento às aspira~bes dos 

trabalhadores~ incluindo aspectos relacionados a uma maior 

participac;:~o do empregado nas decisbes que lhe dizem 

orientando-se em dire~~o à democracia. à humanizac;:âo do 

respeito~ 

trabalho 

e enfatizando a responsabilidade social das organiza~bes. 

VIVENCIA -

Cun CE:;pG;~O de mundo. vis~o global dos valores 

filosbficos da vida que d~o a medida do pensar e do fazer 

individual. 
Entendida como unidade integradora do saber~ 

sentir. fazer. 

Perspectiva individual do amplo fenOmeno que é o 

humano e do seu entendimento do que vem a ser humanismo. 

Refere-se a tudo o que o homem sabe~ os 

c::onhecimentos~ as conjeturas. as propostas. as dúvidas~ tudo o 

que ele pensa. sente e imagina. Utilizando sua vivência o homem 

fica apto a examinar o seu trabalho e fazer novas op~bes. 

A vivência configura-se em cada pessoa a partir de 

sua prbpria experiência e escala de valores que lhe servem de 

marcos referenciais com seus conseqüentes componentes 

ideolbgicos. culturais. sociais e religiosos. 
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CAPITULO 11 

QUADRO CONCEITUAL DE REFERENCIA 

As Ciéncias Sociais 

As ciências sociais no decorrer das últimas 

décadas~ vem sofrendo um questionamento profundo quanto à 

u t i I i ;: a I;:a o do paradigma dominante do funcionalismo~ e à 

influência marcante do positivismo lógico~ que privilegia a 

qLlal idade formal no trato da matéria cientifica com sua ênfase 

centrada na racionalidade~ objetividade~ neutralidade e no rigor 

cientifico. (8) 

Valendo-se do positivismo lógico~ as ciências 

sociais~ têm contribuido inegávelmente para LIma maior 

entendimento das aspira~bes e realiza~Ôes do homem~ no entanto, 

esta contribuil;:ao ainda deixa a desejar quando se observa que 

ainda n~o foi alcan~ada a esperada relev~ncia no trato da matéria 

quanto aos seus aspectos substantivos, isto é, resultados que 

venham ao encontro da verdadeira dimens~o da realidade histórica 

do homem~ consubstanciada na arte de ser, de criar, de 

conquistar, de se desdobrar, de interpretar cerne da qualidade 

politica e da racionalidade substantiva do ser humano. (9) 

A vis~o de mundo mecanicista da era industrial~ 

está imbulda de uma lógica centrada no determinismo, na 

intencional idade, funcionalidade, eficiência, previsibilidade, 

ordenamento, 

._------=--._-_._._~ .. 

produ~~o em massa, utilitarismo e reducionismo dos 
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Por essa defici~ncia de instrumental;~o 

metodológica, as ci~nciais sociais se tornaram distanciadas do 

cotidi~no e da realidade social. 

A necessidade de supera~~o e tomada de consciência 

dessa situa~~o de pobreza politica vem se tornando uma 

preocupaç~o maior, na medida em que se percebe que o fenómeno 

participat.Lvo, o diálogo e a capac~dade de interpreta~~o da 

realidade~ estâo no ~mago dos desejos politicos do homem, e se 

sedimentam nas suas metas de auto-gest~o, de democracia, de 

liberdade, de autodesenvolvimento, de convivência e de crial;~o. 

No dominio do conhecimento administrativo, observa-

se até um certo exagero na obsess~o pelo conhecimento raciona 1, 

sua objetividade e quantificaç~o, em detrimento da experiência, 

da viv~ncia, do bem estar, e dos valores humanos. 

Levando-se em conta as teorias administrativas 

através da sua abordagem humanistica, representadas pelas Escolas 

de Relaçbes Humanas e Comportamentalista, observa-se que, a 

preocupaç~o 

desempenho 

legitima da Ci~ncia da Administra~~o tem sido - o 

tendo como suporte básico o paradigma 

funcionalista. Busca-se, e até persegue-se, através da ado~~o da 

racionalidade in trumen ta I , um melhor desempenho no tocante a 

eficiência e a produtividade organizacional. O modêlo concebido 

por essas escolas é do homem reativo. O comportamento 

administrativo é prescrito, previs1vel, intencional, determinado, 

c:ontrolado. A eficiência e a racionalidade, s~o expressas de 
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forma linear~ fragmentada~ analitica e unidimensional. 

I Jo qLle diz respeito as relac;eles 

ind1vidu%rganizac;;:~0~ a teoria comportamentalista tem se 

utilizado dos conhecimentos adquiridos através da psicologia 

social e da sociologia do trabalho para buscar~ basicamente~ 

ajustamento do individuo à situac;;:~o do trabalho e ao contexto 

organizaC10n,:d. Com esta pràtica~ desconsidera e e:.:clui 

preocupa~bes com o crescimento individual~ enquanto ser~ enquanto 

sujeito da a~~o. que busca através da interpretac;;:~o das relac;;:eles 

sociais e do trabalho~ encontrar uma motivac;;:~o central de vida~ 

fundamentada no entendimento e no real significado da ac;;:~o. 

A insatisfac;;:~o com a tradic;;:~o comportamentalista 

o 

deu ensejO ao desenvolvimento de novas abordagens para o estudo 

da Administrac;;:~o~ a nivel teórico e de práticas administrativas. 

Obviamente~ que n~o se pretende negar o valor do conhecimento 

anterior~ enquanto valor histórico. No entanto~ dentro de uma 

nova vis~o humanistica~ procura-se reconhecer no individuo. a 

e sua capacidade de criar~ participar~ inovar~ intervir 

construir~ 

inerente. 

resgatando assim a qualidade politica que lhe é 

o individuo passa assim~ da condic;;:~o de objeto à 

condic;;:~o de sujeito da ac;;:~o~ participando e redefinindo arranjos 

organizacionais mais adequados. 

Nesta nova abordagem individuo/organizac;;:~o~ bLlsca-

se o homem pró-ativo~ a consci~ncia critica e a participac;;:~o 

social~ como novos elementos para renova~~o organizacional. A 

concep~~o humanistica é revivificada numa abordagem que traduz 

preocupa~~o maior com o Homem. Guerreiro Ramos expressa muito bem 
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esta corrente de pensamento~ quando diz n~o ser mais possivel 

validar nesta virada de século ap!,?nas a racionalidade 

instrumental e a qualidade formal das organiza~bes. (10) 

A proposi~~o de revis~o e mudan~a no arcabouio 

conceitual do paradigma das ciências sociais significa~ assim~ a 

passagem de uma vis~o mecanicista e reducionista da natureza 

humana~ para uma concep~~o mais ampla~ holistica, dialética e 

porque n~o dizer~ ecológica. 

Delineia-se ai, uma moldura de caráter mais 

integrador, que procura entender os valores e o significado que 

cada individuo atribui a sua participa~âo ativa na definiiâo e 

cria~~o de sua própria exist@ncia~ e a participai~o dos outros 

membros, na constru~~o e reconstru~âo da realidade social, a qual 

pertencem. Nessa nova vis~o de mundo~ tem lugar o pensamento 

intuitivo~ hollstico, sintetizador~ que busca dar consistência e 

unidade à fragmenta~âo da constru~~o do conhecimento, que lhe é 

anterior.(ll) 

Assim~ a ênfase se desloca do controle mecanicista, 

para um modelo mais orgAnico, onde o individuo passa a ser 

considerado na sua totalidade e assume a posi~~o de gestor do 

processo~ dei>:ando de ser apenas um apêndice da prodL'i~o 

industrial 

maioridade~ 

em "escala". Ele atinge~ por assim dizer~ sua 

sua cidadania, sua dignidade. 

Atinge o estado de consciência individual~ de consciência 

politica~ necessárias à relai~o responsável para com o "outro", 

Quer seja este representado por outros individuas, Quer pela 

organiza~~o, ou ainda, pela pr6pria Natureza. No sentido 
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ecolbgico~ ele é parte de um todo orgànico e como tal~ relaciona-

se com o amb1ente~ com a sociedade~ com ~ organiza~~o~ 

grupos~ com os outros individuos e consigo mesmo. 

com os 

A concep~~o do homem como ser que se faz a si mesmo 

através do trabalho~ traz a discuss~o teórico-politica a respeito 

de um sitema de produ~~o que tende a reduzir tudo a mercadoria~ 

proporcionando a aliena~~o e degrada~~o da criatividade humana. 

Seres humanos n~o s~o materiais inanimados~ o que 

implica uma nova vis~o de mundo, que deve usar valores 

filosóficos e religiosos diferentes daqueles primeiros. Faz-se 

necessàrio redefinir paradigmas e~ condi~Oes éticas, morais~ 

sociais e ambientais, devem ser consideradas~ porque envolvem 

mudan~as radicais de valores. 

Em auxilio desta nova de valores 

necessàrios à análise de um pardigma emergente~ buscou-se nos 

direitos fundamentais do homem~ (direito à vida, à liberdade de 

pensamento, de religi~o, de trabalho, de imprensa, de reunigco, 

dentre outros), especialmente, no que se refere ao valor do 

TRABALHO, - e>: pressa na Doutrina Social da Igreja e na 

Declaraç~o Universal dos Direitos do Homem Llm referencial 

norteador para o presente trabalho, por se entender que estes 

docLlmen tos contêm proposi~Oes de verdades~ .principios 

fundamentais, valores universais e perenes, que escapam às 

contingências da historicidade. 
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Os Direitos Fundamentais 

A doutrina social da Igreja forma um rico e 

complexo património que busca iluminar mais diretamente a 

atividade politica dos crist~os e indiretamente todas as pessoas 

de boa vontade. 

A Rerum Novarum publicada em 15 de maio de 1891~ 

inaugura oficialmente e de modo orgànico o pensamento expresso 

pelo Magistério Papal~ sobre a organiza~~o da sociedade. A partir 

de ent~o, este pensamento social passa a ser chamado de Doutrina 

Social da Igreja (DSI). 

A doutrina social~ econOmica e politica da Igreja 

Catblica~ quando interpretada pelas Enciclicas Papais! expressam 

os principios filosóficos e religiosos que fundamentam e norteiam 

os anseios do ser humano, e traduzem o sentido e o significado da 

Vida e do Homem. 

Faz parte da Doutrina Social da Igreja o principio 

da humaniza~~o e personaliza~~o do individuo. Face à amea~a do 

tecnicismo, da automa~~o e do corporativismo~ o magistério 

social da Igreja acentua a dimens~o humana e personalista do 

individuo. 

I 
Cirti5 circulires pontiflciis, onde as .ensagnes da Igreja Católica sao dirigidas pelo Papa a toda co.unidade 
criltl. 
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.-'- Como objeto de r-ef I e:·:~o divulgado pelas 

Enciclicas Papais~ tem-se a inclus~o dos dir-eitos inalienáveis do 

homem~ expr-essos pelo dir-eito à vida~ à liber-dade e ao tr-abalho, 

dentr-e outr-os. Ver-if~ca-se ai, que existe uma hier-ar-quia de 

valor-es nos dir-eitos do homem. Quando conflitantes entr-e s1, 

pr-evalece o mais substantivo~ dai r-esultando os chamados dir-eitos 

fundamentais, aos quais se subor-dinam os demais. Dentr-e esses 

dir-eitos destaca-se o dir-eito ao tr-abalho em condi~bes hLtmanas, 

fisicas e mor-ais, compativeis com a dignidade do homem. Endende-se 

que a r-ealiza<;:ão do homem pelo tr-abalho, vai além da 

r-emuner-a<;:~o pecuniár-ia justa • 

. 'A Doutr-ina Social da Igr-eja r-econhece também o 

dir-eito a pr-opr-iedade pr-ivada. Fr-isa, por-ém, que esse dir-eito n~o 

é absoluto nem intocável~ podendo ser- cor-r-igido por- dir-eitos 

super-ior-es. 

adquir-ido 

Reconhece~ também, a legitimidade do ganho justo, 

à custa de tr-abalho honesto; clama contr-a as 

desigualdades; e denuncia os mecanismos e os sistemas que 

explor-am a debilidade dos menos favor-ecidos. 

~No que se r-efer-e ao valor- das r-ela~~es do tr-abalho, 

a Enclclica do Papa Le~o XIII, denominada de Rerum Novarum 

1891, (Das Coisas Novas), foi a primeira a falar de temas sociais 

e abor-dou o sur-gimento das indústrias na Eur-opa.- As 

Enclclicas Sociais editadas por Jo~o XXIII (Hater et Haqistra-

1961 e Pacem in Terris-1963J, e por Paulo VI (Popu1oru. 

Proqressio- 1967), d~o interpr-eta~Oes do que entende.a Igreja 

como organiza~~o e fortalecimento da prática do trabalho. Com o 

das crises passar do tempo e com o surgimento 

moderno, Jo~o Paulo II na Enclclic~ Labore. Exercens 
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o Trabalho) atualiza esse discurso. Essa Enciclica editada em 14 

de setembro de 1981~ é considerada a mais polêmica e trata das 

rela~~es do trabalho~ nos dias de hoje. 

Para Jo~o Paulo 11. o trabalho 

u~ sempre a causa eficiente prim~ria, enquanto 
o capital, sendo o conjunto de meios de 
produ~~o, permanece apenas um instrumento ou 
causa instrumental".(12) 

Na interpreta~~o do texto acima citado, fica 

clarificada a pOS1~~O que a Igreja assume em rela~~o ao valor 

social do 

capital. 

trabalho. Isto refor~a o primado do homem sobre o 

A Laborem Exercens diz ainda: 

U' A luz de tal verdade v~-se claramente, antes 
de mais nada# que n~o se pode separar o 
capital do trabalho e que de maneira nenhu.a 
se pode contrapor o trabalho ao capital e o 
capital ao trabalho e, menos ainda co.o 
adiante se ver~ se podem contrapor uns aOS 
outros os homens concretos, que est~o por 
detr~s destes conceitos".(13) 

idéia do denominador comum nas rela~Oes 

trabalho/capital passa pela idéia de complementariedade entre 

esses fatores de produ~~o e a estratégia de sua organiza~~o, 

n~o deve tomar como base o confronto. 

Vale salientar nesta oportunidade, que a doutrina 

crist~, se contrap~e a tese marxista, que prega a n~o concilia~~o 

desses dois fatores trabalho e capital, e fala do permanente 

conflito entre eles. 

Na evolu~~o da doutrina conciliat6ria e do 
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discurso social da o denominador comum entre capital e 

trabalho passa por valores de soli~ariedade 1 colaborac;:~o e 

fraternidade~ e sua pràtica é sugerida através de uma 

participaç~o consciente e efetiva~ no que se refere às relac;:bes 

trabalho~ tanto por parte do empregador como por parte do 

empregado. A Igreja entende que n~o haverà paz social sem 

a justa e equilibrada remunera~~o~ tanto do trabalho~ quanto do 

capital. 

Dai a necessidade de leis sociais justas e 

atualizadas~ sempre reivindicadas pela Igreja~ sobretudo a 

partir de novos problemas agora identificados n~o s6 com a 

Revolu~~o Industrial~ mas com o aparecimento de estruturas 

tecnologicas ultra modernas e até ent~o desconhecidas como a 

uti I iza~~o da informa~~o proporcionada pelo poder da 

microeletrbnica; do surgimento e acesso a novas tecnologias; das 

condi~tle. e defini~~o de propriedade do uso do saber, somente 

acontecidas em datas recentes. 

o valor do trabalho é por principio, um direito de 

quem o executa e traz em si~ o caràter da realizac;:~o 

individual. 

A participac;:~o dos trabalhadores na gest~o e nos 

lucros da empresas é uma das adapta~Ôes a um novo sistema de 

produ~~o e de organizaç~o do trabalho~ e coincide com a critica 

1 
Solidiriedide vilor que proclala que n30 h~ verdideiri convivtncia sociil enquinto cidi peSSOi, coletividide ou 
grupo social busca o prbprio interesse co. desprezo e ité l custa do interesse dos outros. ReconhecI que cida 
qual crescI na ledida e. que 05 outros crescei .EI outras palavrass, ni sociedade todos progride. juntai. 
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do Vaticano à e:: ces, I::, i v a centraliza<;ào das organiza<;bes 

burocráticas. 

o pensamento subjacente na enciclica Laborem 

ê que o problema do trabalho ê a chave da quest~o 

social. Equaclonar bem este problema é ter meio caminho andado 

na solu<;~o da quest~o social. Diz a Enciclica Laborem Exercens 

NO homem que trabalha deseja n~o só receber a 
remunera~ào devida pelo seu trabalho, mas 
deseja tamb~m que seja tomada em 
considera~ào, no mesmo processo de produ~~o, a 
possibilidade de que ele~ ao trabalhar~ ainda 
que seja numa propriedade comum, esteja 
c6nscio de trabalhar por conta própria. Esta 
consci~ncia fica nele abafada~ ao encontrar-se 
num sistema de centraliza~~o burocr~tica 

excessiva~ na qual o trabalhador se v~ 

sobretudo como pe~a duma engrenagem num grande 
mecanismo mo~'ido de cima; e ainda __ por vêirias 
raz~es mais como um simples instrumento de 
produ~~o do que como um verdadeiro sujeito do 
trabalho, dotado de iniciativa pr6pria." (14) 

A doutrina social da Igreja n~o descuidou de sua 

responsabilidade crist~ e a Berum Novarum de Le~o X I I I , 

completou um sêculo no ano de 1991. Neste mesmo ano o Papa 

Jo~o Paulo 11 laniou a enciclica Cent~simus Annus que atualiza e 

refor~a a posi<;ào da Igreja quando diz que o fator decisivo que 

desencadeou as mudan~as ocorridas no ano de 1989 (acontecimentos 

nos palses da Europa Central e Oriental), decorrem da viola~~o 

dos direitos humanos e do direito do trabalho. Com sabedoria 

ensina que os homens devem aprender 

lia lutar pela justi~a, sem viol'ncia, renun
ciando tanto ~ luta de classes nas 
controvlrsias internas, como ~ guerra nas 
internacionais".(15) 
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Diz a~nda a referida enciclica que 

v para o bem-estar social ~ evidente e 
determinante o papel do trabalho humano 
disciplinado e criativo~ unido ~ capacidade 
de iniciativa empresariaI H .(16) 

Percebe-se assim, claramente, a postLlra 

progressista na evolu~~o do discurso do Vaticano, que prioriza o 

homem como ser singular que é, na sua relai~o com o trabalho. E 

bem verdade que a Igreja n~o oferece modelos alternativos de 

sociedade, (nem esta é a sua proposta) , mas tem a 

responsabilidade e o dever de oferecer através da sua Doutrina 

Social, critérios ideais, e até mesmo utópicos, indispensáveis ao 

balizamento da vida em sociedade, na busca do bem comum. 

o verdadeiro progresso n~o é o progresso 

exclusivamente econbmico, mas aquele que inclui um sentido 

integralmente humano. 

. Quanto à Declara~~o Universal dos Direitos do 

Homem, aprovada pela Assembléia Geral das Na~ees Unidas em 1946 e 

fundamentada na Declarai~o de Direitos da Revolu~~o Francesa de 

1789, (cujos principias s~o os valores de liberdade, igualdade e 

fraternidade) , observa-se que esse documento postula . direitos 

fundamentais tais como a integridade do homem naquilo que lhe é 

intrinseco e básico para sua sobrevivência, concorrendo, 

paralelamente, com a doutrina crist~, para consolidar posi~ees e 

identificar direitos e deveres. 

A Declara~~o Universal dos Direitos do Homem 

assim se expressa a respeito da liberdade e da dignidade humana 
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"reconhecimento da dignidade inerente a todos 
os membros da familia _humana e de seus 
direitos gerais e inalien~veis constitui 
o fundamento da liberdade, da justi~a e da paz 
no mundo".(17) 

~í-loje em dia, entretanto, observa-se que o 

redimensionamento e o significado da abrang~ncia dos direitos 

fundamentais da pessoa humana, passados mais de 200 anos das 

primeiras declara~bes de direitos do homem e do cidad~o, ainda 

sâo objeto de discussbes e debates. 

Esses debates evidenciam, inegavelmente, uma 

evolu~~o dos valores morais da sociedade humana como um todo. A 

partir dai, muitas conveniôes, tratados e acordos entre Estados 

foram assinados. Constitui~bes e leis em diferentes paises 

expandiram, em n6mero e qualidade, os direitos do homem através 

de organiza~bes internacionais como a ONU- Organiza~~o das Naibes 

Unidas e a OIT- Organiza~~o Internacional do Trabalho. 

Todavia, essa atividade de conscientiza~~o e 

aumento da carga legislativa em defesa dos direitos do homem d~o 

a ilusbria impress~o de que se atingiu condi~ôes ideais de 

justi~a social, de paz e de liberdade, nos nossos dias. E bom 

lembrar que existe um enorme fosso entre o direito proclamado e o 

direto respeitado. Muitas vezes o direito proclamado serve apenas 

para atribuir nobreza a ideais n~o respeitados na prática, mesmo 

que legitimos e proclamados solenemente e/ou institucionalmente. 

o que se observa é que, a esmagodora maioria da 

humanidade, n~o tem sequer como direito respeitado de fato, um 

direito proclamado, declarado e reconhecido como tal, desde 1946, 

no artigo XXV da Delarai~o Universal que diz: 
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tem ôirE'lto um 
vida capaz de assegura~ a si e a sua 
familia. sa~de e bem-estar~ inclusive 
d 11m I: n t d ... 'c'l O. ~' ti! ;; t' u ~ r 1 o. h a b 1 t a ~ :w .< c ui da d (.I S 
m~dicos e sen'i;:os sociais indispens~~/eis •• "(18) 

Por outro lado~ observa-se que a efetivaç~o de uma 

maior proteç~o dos direitos do homem parece estar relacionada aos 

estàgios do desenvolvimento global da civiliza~~o. Isso leva a 

crer que existe uma estreita ligaç~o entre os direitos do homem e 

o estàgio de desenvolvimento politico. social e econOmico de uma 

determinada sociedade. 

~ Nas sociedades mais desenvolvidas, os direitos do 

homem além de considerarem o homem genérico, numa primeira 

instància, passaram a proteger o homem especifico, numa 

demostraç~o de preocupaç~o que procura retratar a diversidade dos 

grupos sociais que a compbem e formam o seu tecido social. Por 

sua vez, esses grupos s~o representados por diferentes critérios 

de diferenciaç~o tais como: minorias, se>:o, idade, condit;Oes 

fisicas, dentre outras. 

h Essas especificidades, por grupamentos sociais, vêm 

demostrar que esses direitos n~o se restringem somente ao 

individuo, mas se estendem e incluem sujeitos diferentes dos 

individuas humanos, reconhecidos e inseridos no atual contexto de 

uma sociedade contempor~nea organizada. O resu~tado dessa nova 

vis~o de mundo está retratada na Declarat;~o da Criant;a, 

Declarat;~o dos Direitos dos Deficientes Fisicos, Declarat;~o dos 

Direitos do Deficiente Mental, dentre outros. 

Entretanto, é bom n~o esquecer que ainda se 

testemunha a transgress~o desses direitos fundamentais através da 
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violência no assassinato de crianias de rua e denúncias de 

trabalho escravo aqui no Brasil; fuzilamento de dissidentes 

po11tico5 em Cuba~ persegui~~o e massacre da minoria curda no 

Iraque; massacres na Praia da Paz Celestial na China e dos 

negros na Africa do Sul~ dentre outros~ que enchem diariamente os 

noticiários e as páginas dos periódicos e revistas de grande 

circulai~o. 

o essenc1al é ser vigilante quanto às conquistas 

adqu1r1das~ fazendo-se apenas os ajustes necessàrios ao contexto 

real e atual~ dentro de interpretaibes multidimensional e de 

uma viG~o multif~cetada da realidade social vigente. 

Conclui-se que na luta por valores mais justos~ o 

problema atual dos direitos fundamentais do homem~ n~o reside 

mais na sua formulai~o de caràter teórico-filosófico~ mas sim na 

forma de sua exeqaibilidade e prote~~o~ que abrange o caráter da 

vontade politica e engloba a participa;~o de toda sociedade. 
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A Concep~~o Bootstrap 

o que tem sido a história do Homem sen~o a história 

da raz~o e da luta pela r?z~o, contra todas as formas de anti

raz~o, de preconceito, de supersti~~o e de ignor~ncia? A raz~o é 

Llfllv0t sal. Eld ~ o qu~ há de comum entre os homens, sejam eles 

j aponeSf?S, russos ou brasi lei ros. O ser humano é hLlmano, na medida 

em que é raciona], quer dizer, dotado de raz~o e de palavra. A 

raz~o ou racionalidade, tanto na natureza, quanto na História. é 

a conseqUência da rela~~o entre causas e efeitos. 

A racionalidade da Natureza está no fato dela 

obedecer a leis fisicas (corrente do determinismo). Isto é o que 

lhe permite ser cosmos e n~o caos. Reside ai a possibilidade de 

conhecê-la cientificamente, pois n~o pode haver ciência do caos. 

Se n~o houvesse uma lógica, uma racionalidade, um sentido, n~o 

seria possivel fazer história, filosofia, nem ciência. O mundo 

estaria entregue à contingência subjetiva da opini~o, do 

arbl.trário, do acaso (corrente do indeterminismo / causalidade). 

A raz~o e a racionalidade s~o desta forma um pressuposto da 

ciência e da filosofia. 

Na trajetória do Homem e no entendimento do 

Universo em que ele habita, tem-se várias concep~Ões de mundo que 

procuram dar, cada uma per si ,uma moldura que balize o 

o conhecimento dos fenOmenos de um modo mais ana11tico. 
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F',:;\rc:\ os çlrE'gos~ o "caos" era um ente primitivo~ 

lndistinto e amorfo. composto de uma totalidade primeira~ de um 

estado desordenado de universo onde estava a cria~~o, do qual 

surgirc1m os deuses e as leis da natureza. No sentido usual ou 

comum da palavra, o caos signlfica~ grande confus~o, desordem. 

o problema da indeterminaç~o versus determinismo 

na fisica moderna ganhou grande ênfase com a teoria do caos. 

Para os cientistas~ o caos n~o é simplesmente uma espécie de 

catàstrofe mitológica. A idéia de um mundo ordenado e previsivel 

desapareceu. Diz-se que o mundo é hoje menos previsivel do que se 

pensava a 200 anos atràs. 

Para nós~ crist~os e ocidentais, a idéia da teoria 

do caos veio do matemàtico francês Henri F'oincaré, que viveu 

entre o fim do s~culo passado e o começo deste, como explica o 

professor de matemàtica Ian Stewart da Universidade de 

Warwick/lnglaterra. Foi Poicaré que começou a derrubar a idéia 

formulada por Laplace de que o mundo se move como uma engrenagem 

supercomp I e>:a. Segundo Laplace, para prever o futuro "bastaria" 

conhecer a posiç~o e a velocidade de todas as particulas, num 

dado instante~ para se formular a "equaç~o do Ltniverso". Mas 

existe no universo muitos fenOmenos que n~o cabem nesta equa~~o. 

Em seu livro Ser~ que Deus joga Dados? :- Ian Stewart 

demonstra que equaçbes determinlsticas causam o caos. E ele diz 

que isto 

acaso. (19) 

é matematicamente comprovado e que n~o se deve ao 

Do ponto de vista epistemológico, a. quest~o envolve 

assuntos polêmicos tais como as bases do positivismo, do 
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mec~nlclsmo. do ~educlonismo e do dete~mlnlsmo. 

A Teo~ia Cientifica. na const~u~~o do conhecimento 

r,UITld ,-, o • sc.nhou em encontrdr uma ordem oculta por tràs da 

'''::L!lTlplt'':ld.'c]f_' ch\ IJlll\'I.?I·C:'O. '\Iu {::l1tc1nto~ t_'sta V.1S~O de mundo que se 

\/aleu. da I bC:)l ca e do cartesianismo pa~a a e;':pl ica!;;~o dos 

fenOm~nos observados. tem fo~necldo apenas uma visào fragmentada 

e parCIal dessa realidade. 

esta vIsào parcial~ se contrapbe uma outra visào 

maIS amplo e holistico. O Universo já n~o é mais 

balizc.'\do apenas pelas leis newtonianas. O mundo passa ser 

entendido nào 56 pelas suas causas e efeitos~ mas pelas 

e novas comblnaçbes dos elementos entre si. 

A concepçào moderna do mundo elaborada a partir da 

fisica quantica de Bohr e da teoria da relatividade de Einstein 

em combinaçào com o principio da indeterminabilidade de 

Helsenberg~ sugere apresentar o mundo como uma comp 1 e;{a 

de energIas~ onde o unive~so é constituido por Ltm 

teCIdo de relaçbes. (20) 

Helata Ft itjof em 1988~ no seu 

Sabedoria Incomum 

" Nos ti I t i mo:..=: ~/ 1 11 t e a nos.. C h e Iv e seu s 

,:olaborad,·)re:..=: usaram a abordage.m QDotstrap 
para elaborar uma teoria ampla e abrangente 
das particulas subatOmicas, juntamente com uma 
filosofia mais geral da natureza. Essa 
fllosofia bootstrap n;'t1o sÓ abandona a idffia 
de blocos de con:..=:tru~~o fundamentais da 
matéria como nem sequer admite entidade 
fundamental alguma ---nenhuma constante.. lei 
ou equa~;'t1o fundamental. O universo material ~ 

concebido como uma rede ou teia dinamica de 
eventos inter-relacionados. Nenhuma das 
propriedade:..=: de qualquer parte dessa rede ~ 

fundamental; todas decorrem das propriedades 
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das outra3 partes. e a consist~ncia global de 
suas lnter-rela~~es determina a estrutura da 
re,:ie -toda. 1/ (21) 

Do que foi dito~ depreende-se que a altera<;2to de 

qua.lquer evento em relaç~o aos demais componentes da rede~ tem 

como con seqü;? ri c 1 .:~ uma nova configura~~o~ um novo ordenamento 

dessa. rede que, lnter-relacionando-se lnterna e e;·: ternamen te. 

tJu'õc<õ, e,otElbel.Ec'cur- um nü\"o (:)Ciflto de equilibrio. Esse no'v'o ponto de 

equllibt-io chamado de equilibrio din'~mico~ decorre do fato de se 

encontrar o Unlverso, em constante estado de mutaç~o. 

Capra, citando uma brilhante explicaç~o dada por 

Chew, sobre as relaçoes da Ciência com a nova teoria bo!} t s t ra p 

di::: ainda: 
1/ ~ verdade que, dada a longa tradiç~o 

da ci~ncia ocidental, a concepç~o bootstrap 
ainda n~o goza de boa reputaç~o entre os 
cientistas, n~o sendo reconhecida como ci~ncia 
precisamente por sua falta de uma base firme. 
Toda a id~ia de ci~ncja. num certo sentido, 
está em conflito com a abordagem bootst.Li!Q, 
pois a ci@ncia quer perguntas expressas com 
clareza e que possam ter uma verifica~~o 

experimental isenta de ambiq~idades. Faz parte 
,j a .::: o fi c e p ~'à o !2.P o t s t.r..i!Q, n o e n t a n to, que 
nenhum conceito seja considerado absoluto, 
havendo sempre a expectativa de encontrarmos 
falhas nos conceitos antigos. Estamos a todo 
instante rebaixando ou desacreditando 
conceitos que no passado recente teriam sido 
considerados fundamentais e usados como 
linguagem para a formula~'ào de perguntas. 
~'e}a bem. CheN contlnuou e.,;;'plicando.quando 
formulamos uma pergunta, estamos aceitando 
alguns conceitos b~SlCOS para podermos 
formul~-la. No entanto, na abordagem 
IIbootstrapll, em que o sistema todo representa 
uma rede de relaç~es sem nenhum fundamento 
firme, a descri~'ào de algo pode come~ar numa 
enorme variedade de pontos diferentes. N~o há 
ponto de partida claro e definido. E da 
maneira como nossa teoria vem se desenvolvendo 
nesses ~ltimos anos, ~ muito comum n~o 

sabermos quais perguntas fazer. Orientamo-nos 
pela consist'ncia do sistema; cada aumento 
dessa consist'ncia sugere algo que ainda est~ 
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incompleto embora isso raramente assuma a 
formd de uma pergunta bem definida. Estamos 
indo al~m de toda estrutura de perguntas e 
respostas./I (22) 

Na concep~~o permanece a idéia de 

cientifi.camente por meio de etapas aproximativas. 

considerando-se que todos os nossos conceitos s~o aproxima~bes da 

realidade~ dada as limita~bes da mente racional na apreens~o dos 

fenbmenos. Considera ainda que~ a complexidade cambiante na qual 

e observado o fen~meno~ ganha um contorno nitido~ na medida em 

que~ as interconexbes da rede de eventos v~o se tornando mais 

precisas~ entrando em foco~ por assim dizer~ e tomando maior 

corpo e consistência. 

Na verdade a concep~~o boa t:..=: t ra p aprensenta-se 

como um paradigm? emergente para a ciência~ onde a consistência 

de teorias e modelos formam um arcabou~o teÓrico e conceitual 

coerente~ mas nenhum desses modelos ou teorias é mais 

fundamental que o outro. 

No dizer de Ch~w ainda citado por Capra~ o maior 

avanc;:o para a ciência nas pró:ümas décadas está na 

" açe ita;:'ào do fato de que todos os nossos çonçeitos 

apro:>d1lla;:?:ies". (23) Chew acredita que a ciência do futuro será 

um mosaico de teorias e modelos entrela~ados dQ tipo bootstrap~ 

formado por uma rede interligada de modelos mutuamente 

consistentes~ todos eles limitados e aproximados~ e nenhum deles 

baseado em qualquer fundamento firme. 

Nas ciências sociais a abordagem limitada do método 

cientifico~ no que diz respeito a deficiência metodológica para 
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aferi~~o dos fenbmenos sociais estudados~ (amplamente discutida 

no inicio do Capitulo 11 desse trabalho)~ resulta numa vis~o 

parcial e dwsfocada da realidade pesquisada. Acredita-se que com 

a ado~~o da concep~~o bootstrap aos problemas sociais~ avan~a-se 

no sentido de resgatar essa deficiência~ bem como 

a introdu~~o de mudanças radicais à concep~~o 

possibilita-se 

positivista e 

reducionista adotada~ anteriormente. 

Desta forma~ abre-se maior espaço para o estudo e 

a ~nclusâo intLli<;:~o como um dos importantes processos 

cognitivos 

da 

do Homem~ antes abordado apenas marginalmente pela 

por n~o atender aos pré-requesitos Ciência~ 

e>:atidâo requeridas ao que se convencionou 

cientifico. 
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A Intuiç~o Como Processo Cognitivo 

A palavra intuic;::~o vem do latim __ in __ t~€...ri que 

significa ve r em. contemplar. Etimologicamente falando~ a 

intui~ào é um conhecimento direto~ um espécie de vis~o imediata 

dos objetos e das suas relac;::bes com outros objetos~ sem o uso do 

raciocinio dicursivo. 

tem na 

Conforme diz Bazarian: 

lia intuilO:~o é uma espécie,. uma forma. um modo,. 
inclusive um método de conhecimento direto. 
que depende e. ao mesmo tempo. completa as 
demais espécies e formas de conhecimento 
(sensfvel e racional). A intui~~o é uma fun~~o 
ou operalO:~o especial de nossa mente. de 
e:..~pirito." (24) 

nosso 

As aproxima<;:bes sucessivas da verdade cientifica 

in tu i c;::'ào, um método de conhecimento qLle difere 

radicalmente do método empirico (observa;ào~ hip6tese, teste e 

vai i d a <;:21' o ) e do método racional-16gico (dedutivo, indLltivo e 

anal6gico) de solucionar problemas. 

A intuiç~o vem a ser um dos mais importantes 

modos cognitivos do homem. A a<;:~o espont~nea intuitiva n~o é um 

reflexo ante um acontecimento, embora eventualmente inclua atos 

reflexos. Mais do que uma rea;~o de um organismo humano~ a a;~o 

intuitiva é a rea;~o de uma personalidade humana. Como aç~o 

humana encerra formas comunicativas que s~o pessoais e ao mesmo 
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tempo s~o referidas à vivência e à cultura. Com isso se distingue 

o ato intuitivo do ato instintivo. 

Sobre a intui~~o~ diz Fayga Ostrower: 

"O que cara·:teriza o:..:: pro,;e:.:::so:.::: 
intu.itivos e (l<: torna e.':.;·pre$sivo~:: I§ a 
qualidade nova da percep~~o. E a maneira pela 
qual a intui~ào se interliga com o:..:: proce$$o$ 
de percep~ào e nessa interliga~~o reformula os 
dados circunstanciais, do mundo externo e 
interno. a um novo grau de essencialidade 
estrutu.ral, de dado$ circunstanciais tornam-se 
dados significativos. Ambas, intui~~o e 
percep~~o, s~o modo$ de conhecimento:..::, via:..:: de 
bu:..::car certa:..:: ordena~~es e certos 
:..::ignificado$. Nas, ao notar a$ coisas, h~ um 
modo de captar que nem $empre vem ao 
consciente de forma direta. Ocorre numa 
esp'cie de introspec~~o que ultrapassa os 
niveis comuns de percep~~o, tanto a$sim que o 
intuir pode dar-se a nivel de pr'-consciente 
ou subconsciente. 

Vejamos, porl§m, primeiro alguns 
aspectos da percep~ào. Ela envolve um tipo de 
conhecer, que' um apreender o mundo externo 
junto com o mundo interno, e ainda envolve, 
concomitantemente, um interpretar aquilo que 
está sendo apreendido. Tudo se passa ao mesmo 
tempo. Assim.. no que se percebe.. :..::e 
interpreta; no que se apreende, se compreende. 
ES$a compreen:.:::~o nào precisa necessariamente 
ocorrer de modo intelectual, mas deixa sempre 
um lastro dentro de nossa experi~ncia. 

Enquanto identificamos algo, 
algo tambl§m se esclarece para n6s e em nÓs; 
algo $e estrutura. Ganhamos um' conhecimento 
ativo e de auto-cogni~~o, uma no~~o que, ao 
identificar as coisas, ultrapassa a mera 
identifica~~o. Em qualquer situa~~o em que nos 
encontremo$, por exemplo, haver~o de surgir 
inÚmeros dados, dos quais alguns talvez j~ nos 
$ejam familiares, em outros novos, alguns 
talvez de:..::conexos e outros at~ .mesmo 
in:.:::6litos. No entanto. de modo aparentemete 
misterioso , de pronto os unimos. Os dados 
serào vistos em conjunto, pertencentes ~ 

situa~~o à qual tamb~m n6s pertencemos. E, em 
conjunto , ser~o interligados e avaliados: os 
dado:..::, as várias liga~~e:.::: conosco, bem com~ as 
liga~~es entre liga;~es. Serào percebidos como 
a trama de um evento em cuja ordena~~o 

interior compreendemos con:.:::istir o conte~do da 
:." i tua ~à () • /I ( 25 ) 
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A intuil;:~o~ como método de conhecimento de uma 

realidade ou fenOmeno~ é sintetizadora~ isto é~ traz a tona nllm 

s6 instante~ todo o conhecimento e experiência acumulada na 

trajetória de vida do individuo~ com ao fenÔmeno 

observado. Produz assim. o que se convencionou chamar de 

ou seja~ o estabelecimento imediato de conexbes e rela~ôes~ que 

de outra forma seriam dificeis de serem percebidas e e:-: pressas. 

Inclui e concentra a vivéncia do individuo, e todo o seu 

referencial de conhecimento teórico disponivel, num só relance. 

afins. Em 

Os 

todo 

processos de perceber e intuir s~o 

ato intuitivo ocorrem ordena~bes 

processos 

mentais da 

percecp~~o que consideram ou n~o relevantes, certos aspectos do 

fenOmeno analisado~ considerando-se as imagens referenciais já 

cristalizadas 

de 

nivelamento~ 

em nós. 

mentais 

de 

Essas ordena~ôes~ s~o efetivadas através 

de associa~ôes~ de 

alternativas~ 

de 

de 

conclus~o, dentre outras. 

Quanto à percep~~o, ela n~o se dá de forma gratúita 

e nem se estabelece ao acaso. Ela é a resultante de um processo 

integrado de conhecimentos~ observ.:q;:bes, 

e:·:periências e vivências pessoais e intransferiyeis ~ q~le ,. se nLlm 

primeiro momento ("idéias"~ onde a mente reage em fun~~o de um 

todo org~nico), n~o se apresenta de forma 16gica e conclusa~ num 

segundo momento~ parte em busca de um suporte~ de uma 

estrutura(!t:~o ("elabora(!t:~o do pensamento" a nivel do intelecto~ 

que faz uso da racionalidade e resulta no saber) que lhe defina 

ou n~o sLla coerência relacional~ e o seu nexo dentro de um 
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de ter'm lnado con te:: to. 

N~o há dúvida de que o fenómeno associativo sempre 

e:·: iste. porquanto em qualquer acontecimento de pronto se 

desencadeia na mente uma s~rie de idéias e emo~ôes como parte 

integrante do pensar. Contudo~ o prbprio ato de apreender as 

associa~bes~ no instante em que se dá a apreens~o de um evento~ 

tamb~m ocorre como um processo ordenado. Por isso conseguimos 

perceber as associaç~es. 

8azarian diz que a intLli~~o como processo 

pode ser classificada de intui~~o heuristica OLI cognitivo 

criativa. Como tal~ refere-se a capacidade do pesquisador captar 

e descobrir as relaibes ocultas~ que n~o s~o percebidas 

explicitamente e de forma consciente~ e que por isso mesmo~ n~o 

poderiam ser estabelecidas racionalmente~ sen~o ~or comp 1 e:·:as 

operaçbes discursivas. A intuii~o heuristica ou criativa~ pode 

também ser chamada de descobridora~ antecipadora~ prospectiva~ 

inventiva e criadora. Sua principal caracteristica é que antecipa 

o resultado de um problema tebrico ou prático de forma imediata~ 

repentina~ n~o-consciente e sem dados suficientes. Leva 

formula~~o de hipbteses cientifica~ e~ no seu valor hipotético, 

pode ser verdadeira~ mais ou menos verdadeira ou até falsa. 

Na utiliza~~o do método cientifico, que confirma 

OLt refuta se as proposi~bes apresentadas s~o falsas ou 

verdadeiras, considera-se que a solu~~o intuitiva tem~ em 

principio~ somente valor hipotético. Para se obter o valor de 

verdade objetiva~ ela deve ser expressa em conceitos e deve ser 
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pass1vel 

prova é 

de verifica~~d da sua verd~de por meio de provas. ( A 

que se constitul~ na verdade, condi~~o sine qua non 

dos juizos verdadeiros). 

as descobertas feitas pela intui;~o depois 

de devidamente comproYadas~ passam a fazer parte do conhecimento 

cien ti f i co de forma racional~ 16gica e dlcursiva. As verdades 

fenÓmenos já cienti1'icas sào, pois, resultantes de fatos e 

comprovados na prática e/ou teoria. Possuem o caráter objetivo e 

valldade universal. 

Sobre intLti;~o diz ainda Fayga Ostrower: liA 

intuiç~o est~ na base dos processo:..=: ôe c r i a t; ~o" • (26) E 

acre·:;cen ta: U A criatividade se vincula, sem d~vida ~ no~:;sa 

capacidade de ~eletivamente intuir a coer'ncia dos fen6menos e de 

conseguir formular, sobre aquelas coeréncias. (27) 

Os processos de cria~~o ocorrem~ primordialmente, 

no campo da lntui~~o que se utiliza da percep;.o~ possibilitando 

através dos diversos estimulos recebidos~ a elabora;~o de 

novas rela~bes e ordenamentos de "idéias" de forma n~o-linear e 

inicialmente~ desordenadas. 

No trabalho humano~ seja qual for a sua área de 

atua~~o. a criatividade se elabora em nossa capacidade de 

selecionar~ relacionar e integrar dados do mundo externo e 

interno, de transformá-los com o propósito de dar-lhes um 

significado. 

Compreende-se poi.s, que o processo de cria~~o 

representa~ na origem~ tentativas de estrutura~~o, de 
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experimentação e controle. processos produtivos onde o homem se 

descobre~ onde ele prÓprio se articula à medida que passa a 

se perguntar: Slm ou n~o~ paro ou continuo, o que e como fazer. 

Desfazendo a idéia generalizada de que, somente os 

artistas terlam potencialidade de realizar o ato de criar, tem-se 

hoje em dia a amplifica~~o do conceito de cria~~o que abrange a 

todos nÓs e se manifesta em toda e qualquer atividade humana. 

E;.: i s te todo um acervo cultural de informa~Oes, 

conhecimentos e m~todos que o pesquisador cientifico, 

de 

por 

e:-:emplo, usarà de modo menos pessoal do que o artista. Todavia, 

na a.valia~ào das diversas fases do trabalho, dos resultados, de 

eventuais necessidades que surjam para reformular certas partes~ 

e. principalmente, na avaliai~o das hipóteses do trabalho, o 

cientista procederà em caminhos anàlogos aos do artista. Ambos 

estâo configuramdo. ambos estão criando, essencialmente através 

de sua intuiç~o. 
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CAF' I TULO I I I 

METODOLOGIA DE TRABALHO 

Escolha e Justificativa do Tipo de Pesquisa 

A pe5qu~sa sobre _ Qualidade de Vida no Trabalho 

teve. inicialmente. um caráter exploratório pois investigou área 

onde o conhec~mento s~5tematizado apresenta-se ainda de forma 

incipi2nte. Teve também um caráter descritivo na medida que 

expbs as caracteristicas de determinada populai~o em relai~o a 

fatores e/ou variáveis. Embora possa servir de base explicativa, 

essa pesquisa n~o se propOs, em nenhum momento, a explicar os 

fenOmenos que descreveu. A pesquisa foi ainda categorizada como 

pesquisa aplicada, pois pode ser utilizada com finalidade prática 

de interveni~o na realidade. 

Quanto ao processo investigatório teve-se dois 

momentos distintos na pesquisa: 

num primeiro momento, a pesquisa se desenvolveu 

através de pesquisa documental e bibliográfica, utilizando-se de 

material já elaborado tais como: livros, artigos cientificas, 

dicionários, periódicos e trabalhos publicados, de -dominio 

público. 

num segundo momento, a pesquisa utilizou-se da 

pesquisa de campo, desenvolvida a partir de entr.evistas, 

eIaborai~o e aplicai~o de QUESTIONARIO FECHADO à populac~o 

amostraI escolhida. 
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o método de pesquisa aqui denominado de Método 

Heurist1co _~ Justificou-se face às seguintes considera~~e5: 

por ser uma pesquisa de base empirica; 

por ser um instrumento de trabalho adequado à 

investiga~~o de sistemas sócio-técnicos; 

por preocupar-se com o processo; 

por trabalhar com a vivência dos participantes~ 

norteados pelo pe5quisador~ no papel de 

facilitador do processo. 

Como limita~~o potencial à utiliza~~o desse método 

observou-se o problema da neutralidade~ isto ~~ isen~~o de 

juizos de valor. requeridos aos participantes 

(individuas/pesquisador) do processo~ quando da elabora~~o do 

instrumento QUESTIONARIO FECHADO; 

Observou-se~ também~ limita~~o na utiliza~~o da 

Régua Heuristica~ que residiu no fato dela ser apenas indicativa 

de questbes circunstanciais identificadas pelos participantes. 

Sendo~ basicamente~ um instrumento de membria artificial~ a Régua 

Heuristica apenas explora HIPOTESES que podem ser ou n~o 

confirmadas. 

Descri~~o Geral das Etapas do Método 

A pesquisa sobre o tema Qualidade de Vida no 

Trabalho~ tomou como base geral os critérios gerais (b~sicos e 

preliminares) abaixo relacionados~ que a cada pesquisa e para 

cada organiza~~o devem ser~ inicialmente~ negociados e bem 

definidos entre as partes - pesquisador e responsável 
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a) Critêrios Gerais da Pesqu1sa 

Preliminarmente~ e para cada organiza~~o a ser 

pesqulsacla, s~o definidos e estabelecidos com a má>~ ima 

objetividade e clareza possivel~ o objetivo e os critérios 

gera.1S da pesqU1sa~ em comum acordo entre o pesquisador-

e o contratante, ou seja~ o responsável pela organiza~~o a ser 

pesqlusada. 

Nos critérios gerais~ inicialmente estabelecidos 

para a 

quanto: 

realiza~~o da pesquisa~ existem op~bes a Serem feitas 

,mnílo_ 

à sele~~o de sujeitos que pode ser feita por: 

segmento organizacional (E>:: Segmento Administrativo 

em niveis de dire~~o~ gerencial e operacional); 

grupo ocupacional ( Ex: docente~ administrativo); 

amostragem do segmento e/ou do grupo; 

aplica~~o sobre todo o universo or-ganizacional . 

. a sua aplica~~o que pode ser- dir-ecionada da seguinte for-ma: 

diagnóst~co da situa~~o; 

diagnóstico e prescri~~o administrativa; 

diagnóstico, 

• a sua que obedecendo a critér-ios de 

compara~~o entr-e organiza~bes do mesmo porte e qbjetivos 

(se for- o caso)~ pode ser localizada: 

- numa mesma regi~o; e/ou 

entre r-egi~es diferentes. 
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· à periodicidade de aplica~~o que pode ser definida como: 

- p~rlodicldade esporádica; 

- periodicidade seriada; 

periodo de mudan~a organizacional; 

determina~~o legal-institucional. 

b) Sele~~o dos Sujeitos 

Os sujeitos s~o selecionados de acordo com as 

sequintes E,tapas: 

Etapa I Preparatória __ de sele~~o de sujeitos e de 

elabora~~o do QUESTIONARIO no grupo de foco; 

Etapa 11 Aplicaç~o do QUESTIONARIO a um grupo-teste; 

Etapa 111 Aplica~~o do QUESTIONARIO ao grande grupo. 

Na Etapa I os sujeitos s~o selecionados dentre 

aqueles possuidores de maior vivência e e>: per iência na 

organiza~~o~ para compor o que se denomina de grupo de foco. A 

sele~~o de sujeitos deve recair em individuos cuja experiência e 

vivência dos problemas organizacionais somem no minimo 2 

(dois) anos e no màximo 20 (vinte) anos de servi;os prestados à 

organiza~~o.l 

Nesta etapa inicial da pesquisa os sujeitos s~o 

indicados pelo contratante e selecionados pelo pesquisador~ 

I 
O lilitl 'stabelecido entre 2 (dois) e 20 (vinte) an05 • u. crit~rio intencional, qUI busca refletir a variaç10 
da viv!ncia organizacional do individuo, podendo ser alterado quando da definiçlo prelilinar dos objetivos 
estabelecidos para cada pesquisa. 
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atrav~s de entrevistas n~0-estruturadd5. A indicac;:~o inicial 

contempla 

sLlj ei tos. 

o minimo de 08 (oito) e o màximo de 10 

final 

(dez) 

o grupo de sujeitos selecionados~ ao das 

entrevistas. n~o deve exceder ao total de 05 (cinco) sujeitos. 

Dentre os 05 (cinco) sujeitos selecionados~ s~o 

esco I hidos ()3 (trés) individuos~ para compor o grupo de foco, 

isto é~ o grupo que sob a orienta~~o do pesquisador vai colaborar 

fornecendo subsidios para elaborac;:~o do QUESTIONARIO a ser 

aplicado aos demais respondentes. Convém~ nesta etapa de selec;:~o 

de sujeitos~ deixar 02 (dois) dos selecionados em situa~~o de 

"reserva técnica"~ para substitui~~o eventual~ ocasionada por 

motivo de for~a maior. 

Na Etapa 11 de amostra similar ao universo da 

pesquisa~ aqui denominada de grupo-teste~ e na Etapa III~ que 

se refere à aplicac;:~o do questionàrio ao universo da popL\lac;:~o 

de respondentes~ aqui denominada de grande grupo~ os sujeitos 

s~o selecionados levando-se em considerac;:~o o objetivo e os 

critérios gerais~ inicialmente estabelecidos para a realizac;:~o 

da pesquisa~ 

anter ior-men te ~ 

escolhidos dentre os critérios jà e>:plicitados~ 

na letra "a" Critérios Gerais da Pesquisa. 

c)Coleta de Dados 

Na Etapa a coleta de dados se faz sob a 

supervis~o do pesquisador~ através de entrevistas n~o-
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estruturadas e da utilizaiào da Régua Heuristical~ que indica e 

ajuda o pEsqu~sador e o grupo de,foco a estruturar e 

analisar através das suas v~v~ncias e experi~ncias~ qua1s os 

elementos significativos que v~o compor o elenco de quest~es 

que ser~o submetidas aos respondentes através de QUESTIONARIO 

FECHADO~ a ser aplicado à organizai~o. O QUESTIONARIO por sua 

vez. segue o roteiro denominado de Estrutura Base do 

Questionàrio - fundamentado nos elementos de composii~O da Régua 

Heuristica.. 

E' necessàrio observar que no QUESTIONARIO 

devem constar apenas os aspectos mais relevantes~ de acordo 

com o objetivo e os critérios, inicialmente~ estabelecidos para 

realizaiào da pesquisa. 

Na medida do possivel~ as informa~Ôes extraidas 

nessa Etapa I da coleta de dados s~o agrupadas e categorizadas 

tendo em vista o roteiro Estrutura Base do QLtestionàrio_, 

inicalmente~ proposto pelo pesquisador e aprovado pelos 

participantes do grupo de foco. 

A partir de ent~o, é elaborado pelo pesquisador o 

QUESTIONARIO FECHADO que~ ao seu final~ nào deve conter mais do 

que 20 (vinte) ou menos do que 10 (dez) questôes~ no seu total. 

Na Etapa II está prevista a aplicai~o prévia do 

QUESTIONARIO a um grupo-teste e em amostra similar à popula~~o 

1 
lnstru.ento de auxilio ao planeja.ento de .arketing criado por Roberto Duailibi e Harry Si.onsen Jr., 
autores do livro Criatividade' "arketing, S}O Paulo, "c6raw Hill, 1990, adaptado pela autora da presente 
pesquisa ~ investiga~~o dos processos ad.inistrativos. 
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amostrai de respondentes. visando: 

fornecer o teste de verificaç~o do instrumento a ser 

aplicado, posteriormente, ao grande grupo; 

evitar itens que propiciem respostas d6bias e/ou neutras; 

testar os aspectos da análise, tratamento e interpretaç~o 

dos dados obtidos. 

Nesta Etapa 11 do processo de pesquisa s~o ainda 

ajustados e testados diferentes tipos de escalas para mensurar as 

respostas aos questionamentos efetuados, obedecida a 

compatibilldade da escala às perguntas formuladas. 

Na Etapa 111, a coleta de dados se faz através 

da 3plicac;:'ào do QUESTIONARIO ao universo da populaç~o previamente 

definida, isto é, ao grande grupo. 

d) Análise, Interpretaç~o e Tratamento dos Dados 

Os dados obtidos nas Etapas 11 e 111 da pesquisa 

s~o tratados através de medidas estatisticas. S~o usados gráficos 

e tabelas explicativas, bem como percentuais, quando for o caso 

de traduzirem uma melhor compreens~o dos resultados. 

e) Apresentaç~o dos Resultados 

A validaç~o do instrumento se processa quando da 

aplicaç~o da pesquisa a uma organizaç~o. Os resultados parciais 

esperados em cada etapa, resumidamente, s~o os seguintes: 

Etapa I 

Etapa 11 

fornece os elementos para pesquisa; 

fornece o teste de 
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do ql.lestl.onário; 

Et.dpa 111 - fornece os elementos para anàll.se. 

l.nterpretal;:~o e apresentac;;:~o do 

resultado final da pesquisa. 

r.; o final da Etapa 111. a Régua Heuristica pode 

ainda ser aplicada ao resultado final da pesquisa, como um 

instrumento e;.:plorat6rio e indicati\/o na prescric;;:~o 

administrativa. se for o caso .. 

A Régua Heuristica e seus Elementos de Composic;;:~o 

A Régua Heuristica é utilizada como elemento 

na composiç~o de perguntas para elaborac;;:~o do 

QUESTIONARIO. e como instrumento de mem6ria artificial, visando 

fornecer estimulo à criatividade, assim como formas alternativas 

de análise ao problema proposto. Funciona ainda 

facilitador do processo investigatório. 

como elemento 

E importante mencionar que a Régua Heuristica n~o 

se preocupa em dar soluçbes aos problemas apresentados, mas 

apenas em contribuir para estimular a imagina~~o na busca de 

novas relac;;:bes entre as variáveis estudadas. 

A formulac;;:~o das perguntas é feita pela combinac;;:~o 

das 06 (seis) PERGUNTAS BASICAS com os 09 (nove) VERBOS, que 

correspondem às ac;;:~es técnicas a serem empreendidas. A esses dois 

elementos s~o acrescidos ou n~o os FATORES GUALIFICANTES, e 

aplicados os demais ELEMENTOS DE ANALISE da Régua Heuristica, 
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referentes ~05 ~specto5 onaliticos DA ORGAN I Z Ar;."W. DO 

INDIVIDUO. DO GRUPO. DO AMBIENTE. 

A Régua Heuristica tem aplica~~o de caráter 

dinàmico e é composta por 04 (quatro) circulos que trabalham de 

forma superposta e independente~ em torno de um eixo central, 

onde se d~o as composi~~es dos elementos envolvidos no processo 

jnvestigatbrio. 

No 10 circulo! O do centro, constam os elementos 

indicados na letra "a" PERGUNTAS BASICAS. No 2Q circulo 

(considerando-se o segundo a partir do centro), constam os 

elementos de açào, indicacJos na letra "b" VERBOS. No 3Q 

circulo, constam os elementos indicados na letra "c" - FATORES 

QUALIFICANTES. No 4Q e último circulo, constam os elementos 

indicados na letroa "d" ( representados pelas letras d.i, d.2, d.3 

e d.4)-- ELEMENTOS DE ANALISE (da Orqaniza~~o, do Individuo, do 

Grupo e do Ambiente, respectivamente). 

A seguir s~o apresentados os elementos de 

composi~~o da Régua Heur1stica de forma sistematizada e 

descritiva, já consideradas as adapta~~es procedidas pela aLltora 

da pesquisa, para viabilizar à investiga~~o dos processos 

administrativos: 

a) PERGUNTAS BASICAS (perguntas que ocorrem livremente sem o 
exerc1cio da critica.Servem de estimulo à 
imagina~~o) 

o que ? por que? como? quem? onde? quando? 
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b) VERBOS- (Perguntas técnlcas/a~Nes) 

reduzir~ diminuir~ dividir 
ampliar ~ adlcionar~ amplificar 
remanejar~ rearranjar. redesenhar 
substituir, trocar 
adaf-'tar ~ aj us tc<.r 
deixar como est~ 
combinar, compatibilizar 
inverter 
usar de maneira nova (outra aplica~ào) 

c) FATORES QUALIFICANTES (elementos da fisica~ administra~~o~ 

flnan~as e matemática) 

Planejamento Dura~ào 

Coordena<;:ào E)o;tens~o 

Controle Densidade 
EstrutL\ra Periodo 
Sistema Custo 
Capacidade Investimento 
RecLlrsos Renda 
Esfor~o Número 
Tensâo Concentra<;:ào 
Energia Ordem 
Trabalho Intensidade 
F'ressâo Area 
Posi<;:ào Sincronismo 
Eficiência Tempo 
Velocidade FreqUência 

d) ELEMENTOS DE ANALISE 

d .1 ) DA ORGAHIZAÇ~O- (valores~ papéis~ resistências~ 
atitudes e motiva<;:~es ) 

- Atividades Básicas/Tarefa 
· diversidade 
· dificuldade 
· variedade 

Processos Informacionais e de Decis~o 
• mecanismos decisório 
• freqttência 
formaliza~~o 

• amplitude e base de dados 
· disponibilidade, clareza, precis~o 
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- Estrutura Organizacional 
· divisão de trabalho 
· departamentaliza~~o 

· conflgl.lra<;~o 
· duplicidade 
· normatiza<;~o e procedimentos 
• distribui~~o de poder 

t1udan~a 

rapidez de respostas 
· resisténcia 

público-alvo/clientela 

Comportamento Organizacional 
• adaptabilidade 

f le:dbi 1 idade 
· eficiéncia 
· eficácia 

etetlvidade 

Processo Decisório 
• planejamento 
• coordena~;3:o 

controle 
• rela~bes entre unidades do mesmo sistema 
· rela~bes entre unidades de outros sistemas 

d.2) DO INDIVIDUO (valores~ papéis~ resistências. limites, atitudes e 
mot i va~bes) • 

Sistema de Recompensa 
• sistema de compensa<;~o 
• base de promo~bes 

perfil e desenho do cargo 
• estilo de lideran~a 
• estilo de supervis~o 
· motiva~~o 

Sistema de Resursos Humanos 
• treinamento e desenvolvimento 
• transferência e promo~bes 

• sele~ão e recrutamento 
profissionaliza~~o 

• anàlise de desempenho 

Participa~~o 

• ades~o 
• associativismo 

Desempenho Funcional 
• pouco seletivos com as tarefas 
· alto grau de energia para o trabalho 
• grande capacidade flsica para o trabalho 
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competic;:~o 

· coope~ac;:~o/colaborac;:~o 

· motiYac;:~o/dpsmotiYac;:~o 

· ~esistenciajaceltaç~O 

· participac;:â'o 

d.3) DO GRUPO ( valo~es, papéis, ~esist~ncias, limites, 
e fllotivClçÔes) 

Conflito 
· ~elacl0namento linha/assessoramento 
· duplicidade 
· relaç~o estrutura/processo decisório 
· modos de resoluç~o dos conflitos 
· ~elac;:oes inte~pessoais 

Liderança 
capacidade de dirigir grupos 

· estilo de liderança 

atitudes 

d.4) DO AHBIEHTE (valores, papéis, resist~ncias, limites, inte~cãmbio 

atitudes e motivaçôes) 

Mudanças por Fatores 
• econOmicos 
· politicos 
• tecnológicos 
• sociais 

- Legislac;:ào 
• restric;:ôes 

incentivos 
• mudanças 

Tecnologia 
· djspon1vel 
• obtenc;:~o de nova tecnologia 
• mLldança 
• ritmo 

Distribui;~o Informaç~o 

• canais 
• amarzenagem 
• transporte 
• normas práticas 
• assistência técnica 

Demanda Qualitativa e Quantitativa 
• do produto 
• da organizac;:~o 
• do cliente/consumidor 
• fatores socio-econÔmicos 
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fatores politico-lnstituclon~is 
fAtores f15jco-qeogr~ficos 

Comunica~ào e Divulg~~ào 

promol;:1o 
prop~ganda 

rela~~es públic~s 

Estratéglas 
l.ndiCc'\tl \/a 

. prospectiva 

o exemplo do m~nejo e do funcionamento da Régua 

Heurlstlc~ no processo de investiga~~o do problema~ no que diz 

respelto à tormul~~~o de pergunt~s~ É? o que se segue: 

f' [111\0 

a) Pergunt~ Bàsica b) Verbo 

da Orqanizaç~ol à mudan~~ 

a estl"Ltt.Ltl"a 

c) Fatol" qualificante 

- na rapidez de I"espostas 
na resistência 
do pÚblico-alvo/clientela 

._-----_ ..•. __ ._._--_ .. _._ ............ _ ... _ ........ _ .. --_. __ ._--_._----_.--_._._--
d.!) Elementos de Anàlise I da Org~niza~~o 

do Individuol à p~rticipa~~o 

ades~o 

associativismo 

d.2) Elementos de Anàlise I do Individuo 

do Grupol à lideran~a 

d.3) Elementos de Anàlise / do Grupo 

do Ambientei à legisla~~o 

capacidade de dirigir grupos 
estilo de lideran~a 

restriç;:~es 

incentivos 
mLldan~as 

d.4) Elementos de Anàlise/ do Ambiente 
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CAPITULO IV 

DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

EscDlha e Identifica~~o da Organiza~~o Pesquisada 

a) Escolha 

A escolha da Escola Brasileira de Administra~~o 

FCtbllca/EBAF deveu-se~ em primeiro lugar~ ao fato da Escola 

apresentar as condi~~es necessárias ao desenvolvimento da 

pesquisa~ por ser considerada uma uma organiza~~o complexa dada 

à variedade de processos produtivos ali desenvolvidos~ 

especificos ou n~o do setor educacional e pelo volume de 

recursos financeiros, humanos e materiais envolvidos neste 

processo; em segundo lugar~ estar a EBAP passando por um 

processo de reorganiza~~o e moderniza~~o administrativa~ 

buscando niveis de qualidade e produtividade compat1veis com 

o desempenho de suas fun~~es; em terceiro lugar~ ser a 

pesquisadora aluna de mestrado da institui~~o, encontrando-se, 

assim, em condi~~es de poder colaborar com o resultado da 

presente pesquisa, para um diagnóstico atualizado sobre as 

rela~~es indivlduo/organiza~~o, no que se refere à qualidade de 
. 

vida no trabalho~ propiciando, assim, à EBAP, oportunidade de 

rever conceitos e valores internos; em quarto lugar, viabilidade 

da pesquisa a um baixo custo financeiro, em se tratando da 

própria org~niza~~o onde se processou o curso de me~trado; e 

quinto e último lugar, premência de tempo para elabora~~o e 

f~nal~za~~o da disserta~~o. 
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b) Apresentaç~o 

A Escola 8rasileira de Administra~~o Pública/EBAP 

da Fundaçào Getúlio Vargas foi criada em 1952~ subordinada ao 

Instituto Brasileiro de Administraç~o (IBRA), com a finalidade de 

constituir-se em um centro de formaç~o~ desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de administradores públicos~ bem como realizar 

pesquisas e estudos no ~mbito da Administra~~o Pública. A EBAP~ 

primeira escola do gênero na America Latina~ coube introduzir no 

pais o ensino sistemático da administra~~o~ com enfoque especial 

para o setor público~ constituindo-se num centro de excelência 

irradiador e formador de novos valores na área de planejamento. 

desenvolvimento e implementaç~o de politicas públicas. 

Dando ênfase à p6s-gradua~~o stricto sensu~ a EBAP 

se constitui num centro de altos estudos de governo para a 

concretiza~~o de programas de forma~~o e desenvolvimento a nivel 

de mestrado. Em 1978 deu inicio a um programa de p6s-gradua~~o 

lato sensu - CIPAD na área de desenvolvimento organizacional e 

gerencial~ visando a capacitaç~o gerencial de profissionais de 

formaç~o diversa~ ocupantes de altos cargos nos diversos escalOes 

da Administraçào Pública Direta e Indireta. 

Congregaç~o, 

Departamental~ 

A atual estrutura da EBAP é integrada pela 

Diretoria, Conselho Consultivo, Conselho 

Departamento de Ensino~ Departamento de 

Consultoria Técnica e Departamento de Pesquisa e Publica~Oes, 

Núcleos/EBAP descentralizados geograficamente e Secretaria Geral. 
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c) l'1iss~o 

A miss~o intitucional da EBAP com base no Regimento 

Interno que define os seus objetivos é a seguinte: 

d) Público-Alvo 

I - desenvolver pessoal de alto nivel para atuar 

no campo da Administra~~o Pública~ 

11 - contribuir para forma~~o de doutrinas e 

teorias de adminstra~~o através da produ~~o 

sistemática de conhecimentos e estudos 

comparados; 

111 - contribuir para o desenvolvimento 

instituiconal e gerencial das organiza~~es; 

IV produzir e aperfei~oar metodologias de ensino. 

EBAP 

Atualmente os servi~os educacionais prestados pela 

destinam-se a pessoas de nivel médio e universitàrio~ em 

programas de desenvolvimento de recursos humanos (lato sensu)_ 

cursos de pbs-gradua~~o e especializa~~o; e em programas de 

formal;;~o (:.=:trjcto S/2I1:.::U) relativos ao curso de mestrado em 

Administra~~o Pública. A sele~~o de pessoal é procedida dentro do 

universo de servidores públicos federais~ estaduais e 

municipais, atingindo, residualmente, aos demais interessados na 

temática 

F'úbl i ca. 

de Administra~~o, em especia I , pe Admin·istra~~o 

A EBAP presta também servi~os especializados de 

consultoria, desenvolve pesquisas e participa de foruns e debates 

junto à comunidade acadêmica nacional e internacional, 

contribuindo para a produ~~o sistemática de conhecimentos e 

estudos comparados, no campo da Administra~~o Pública. 
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e) Situaç~o Atual 

A El:3AF' , a e;.:emplo das demais intituiç;:eles 

brasileiras, vem passando por questionamentos e redefiniç;:~o do 

seu papel, num cenàrio de escassez e de indefiniç;:~o de recursos. 

A part~r da reforma adminstrativa de 1990, a EBAP 

assimilou as atividades de enS1no do CADEMP e em seguida definiu-

se pela criaç;:~o do Programa de Educaç;:~o Continuada em 

de Empresas (PECAE) , abrangendo Cursos de 

Aperfei ç;:oanlento (CADEMP), Cursos de Especializaç;:~o (CEDEMP) , e 

Cursos de Reciclagem (CREDEMP). 

A EBAP vem cumprindo com ~xito, seus objetivos 

precipuos: formar equipes de administradores modernos; preparar 

especialistas ,em planejamento, organizaç;:~o e coordenaç;:~o para 

atender ao setor p0blico; 

administraç;:~o pública. 

e formar e aperfeiç;:oar docentes em 

Suas atividades têm sido financiadas por recursos 

oriundos de agências governamentais e de fomento à pesquisa 

(CNPQ, 

pela 

CAPES, FINEP); por prestaç;:~o de serviç;:os de consultoria; 

publ icaç;:~o e divL,lgaç;:~o de matérias em revistas 

especilizadas em assuntos pertinentes aO Campo da administraç;:~o, 

dentro de uma ampla temàtica de interesse e relev~ncia nacionais; 

pela participaç;:~o como coordenadora de cursos, seminários, 

congressos, encontros e reunibes cientificas voltadas, em 

especial, para a problemàtica da Administraç;:~o P0blica, no que 

diz respeito à gestaç;:~o, formulaç;:~o, análise e implementaç;:~o de 

poli ticas. 
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Definlç~o do Objetivo e dos Crité~ios Especificos 

para Reallza~~o da Pesquisa/EBAP-RJ 

Considerados os critérios gerais da 

estabelecidos no Capitulo III~ letra ª~ do item 

pesquisa~ 

Descri~~o 

Geral das Etapas do Método nessa pesquisa EBAP-RJ foram 

adotados os seguintes critérios especificos: 

a) do Objetivo da Pesquisa/EBAP-RJ 

sendo 

o objetivo da pesquisa foi definido e aprovado como 

fornecimento de um diagnóstico da situa~~o da Qualidade 

de Vida no Trabalho na organiza~~o _~ considerando-se a percep~~o 

e rea~~es que os participantes da pesquisa têm em rela~~o à 

situa~~o do trabalho. 

b) dos Critérios Especificos e dos seus resultados parciais 

Os critérios especificos para realiza~~o dessa 

pesquisa foram definidos levando-se em conta a 

representatividade das escolhas dentro do contexto atual da 

EBAP~ considerados 05 critérios gerais definidos no Capitulo 111, 

letra ª~ do item Descri~~o Geral das Etapas do Método. Esses 

critérios foram estabelecidos entre a organiza~~o pesquisada e 

o pequisador~ de forma clara, precisa e objetiva. 

de 

A periodicidade da pesquisa obedeceu ao critério 

periodo de mudan~a organizacional, e sua aplicabilidade 

referiu-se, t~o somente, ao fornecimento de diagnóstico da 
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1'1 PE",:,qt l. J. ':::;0'. ,;;, tJ ,',3nqeu todo segmen to a.dm in l 5 tra t i VCJ 

1i j " I' I' qf'rt'!lll,ll II upprdLl.ul1al, l' rC'LdJlI L'1Tl 1 rllJ lv' 1. dllu~J de 

dlferentes grupos ocupacionals com escolaridade de nivel médlo 

l? / ou reconheCldo conheclmento~ e>:periéncla 

pe 1 a EBf.~F'. 

A p2'.::,qulsa lncluiu~ nào sb os lndividuos que 

tUII~i::ies comlssionadas e que faziam partE' da 

pc,I,n.ir.ur','i "dlfl.lrI1.,:,l:'c~t.1Vd dc:\ orgi::.:..n.l;:ac~o, me's também, aqueles que 

tUI,i;Ji, .. 'O::' Foram essas as 

informacbes coletadc:\s na organiza~~o: 

INFORMAÇÔES COLETADAS NA ORGANIZAÇAO 
(b~se Folha de Pessoal/EBAP- mes Fev./92) 

o universo da pesqul.sa abrangeu o 

SEGMENTO ADMINISTRATIVO da EBAP-RJ 

rio SEGt'1ENTD ADMINISTRATIVO atingiu os 

niveis: 

C:'.) GERENC I AL (ocupantes de cargos em 

comiss~o no total de 10 fun~Oes). 

b) OPERACIONAL (ocupantes de cargos 

E'feti vos ~ por' grupos ocupaciona.i s. 

Abrangeu os niveis médio e/ou superior 

no total de 33 cargos administrativo 

efetivos) 

DISTRIBUICAO 

Os GRUPOS OCUPACIONAIS do segmento Administrativo de 
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nlvel m~d10 e/ou super1or~ selecionados para a pesquisa~ 

for.m os seguintes: 

CARGOS ADMINISTRATIVOS EFETIVOS 
por 

GRUPOS OCUPACIONAIS 
nlvel médio/&uperior 

. " 

Q'-li\nt. Denomin.i~o do Cargo/Grupo Ocupacional 

Os 

1 
1 
2 
1 
1 

.. 1 
7 

• 11 
1 
4 
2 
1 

33 = 

cargos 

Professor Extra Carreira 
Professor 
Professor Adjunto 
Pesquisador Recursos Humanos 
Documentarista 
Técnica Arquivo 
Agentes Administrativós 
Auxiliares Administrativos 
Técnico em Processamento de Dados 
Datilógrafos 
Auxiliar de Opera~~o de Equipamentos 
ContlnLlo 

TOTAL de cargos efetivos 

administrativos em comiss~o (fun~Oes 

gratificadas)~ selecionados para a pesquisa foram os 

seguintes: 

CARGOS ADMINISTRATIVOS EM COMISSAO 
por 

• 

QUemt. 

3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

• 10 

FUNÇOES GRATIFICADAS 
nivel médio/superior 

Denominai~o da Fun~~o 

Chefes de Departamento 
Chefe de Grupo Editor 
Chwfa d. Centro 
Assistente 
Secret"ria Geral 
Secret~ri. de Diretor 
Secret~ria Geral de Cursos 
Secretária Administrativo 

• TOTAL de fun~~es gratificadas 
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A pesqLli 58 abrcangeLI ao todo 43 cargos 

administrativos efetivos e em comiss~o. No entanto~ na 

distribui~~o dos ocupantes pelos cargos (ef.tivos/comiss~o)~ foi 

verificad~ uma acumula~~o de ocupantes no total de 8 (oito) 

cargos. Isso restringiu o universo da pesquisa a um total de 35 

(trinta e cinco) sujeitos. 

c) Da sele~~o dos sujeitos e dos seus resultados parciais 

A sele~~o dos sujeitos na Etapa I, para composi~~o do 

grupo de foco~ deu-se pela análise do pesquisador, caso a caso~ 

através de entrevistas n~o-estruturadas, da representatividade 

dos sujeitos indicados. Como requesitos à s~le~~o dos sujeitos 

foram valorizados aspectos de experiência individual, vivência 

organizacional~ representatividade amostraI e ades~o aos 

objetivos da pesquisa. 

Procedida a sele~~o do grupo de foco, o pesquisador 

contou com o aporte de 03. (três) sujeitos para elabora~~o do 

instrumento de pesquisa __ o QUESTIONARIO. 

A sele;~o dos sujeitos na Etapa I I, para 

composi;~o do grupo-teste, acatou sugesttles do grupo de foco e 

adotou como critério de escolha a representatividade dos 

respondentes, relativa à amostra similar da popula~~o amostral. 

Foré~ ~§~dlhido. 04 (quatro) respondentes para composi~~o do 

sando que 01 (hum) deles foi escolhido dentre os 

pArticipante. do grupo de foco. Essa participa;~o de um membro do 

grupo de foco nessa Etapa 11, visou fazer a interliga;~o entre 
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o grupo de foco e o grupo-teste~ no que diz respeito à elabora~~o 

e a compreens~o das quest~es propostas e dos resultados obtidos~ 

propiciando teste de verifica~~o do instrumento proposto. 

, 
" A sele~~o dos sujeitos na Etapa III~ grande grupo, 

abrangeu o universo da pesquisa representado pela popula~~o 

amostrai de respondentes selecionados no segmento administrativo~ 

a nlvel gerencial e operacional~ em número de 35 (trinta e cinco) 

sujeitos, conforme jà demonstrado no item anterior~ letra ~. 

d) Da coleta de dados e dos seU3 resultados parciais 

Inicialmente, foi proposto pela pesquisadora e 

aprovado pelo grupo de foco a Estrutura Base do 

Questionàrio como roteiro de trabalho e de elabora~~o de 

quest~es, fundamentado na Régua Heurlstica como segue adiante: 

ESTRUTURA BASE DO QUESTIONARIO 
(Roteiro fundamentado na Régua Heuristica) 

Bloco 1 - QUEST~O INTRODUTORIA 

Bloco 2 

- (Carta de Sensibiliza4;~o ao Ifebapiano") 

IDENTIFICA~O DOS RESPONDENTES 
- Identifica~~o 

Bloco 3 - ELEMENTOS DE ANALISE Da OrQaniza~~r 
Atividades Bàsicas/Tarefa 
Processos Informacionais e de Decis~o 
Es~rutura Organizacional 
Mudan~a 
Comportamento Organizacional 
Processo Decisório 

Bloco 4 - ELEMENTOS DE ANALISE - Do Individuo 
Sistema de Recompensa 
Sistema de Recursos Humanos 
Participaç:~o 
Desempenho Funcional 
Atitudes 
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Bloco 5 - ELEMENTOS DE ANALISE - Do Grupo 
- Conflito 
- Lideranç:a 

Bloco 6 - ELEMENTOS DE ANALISE - Do Ambiente 
Mudança 

- Legislaç~o '-
- Tecnologia 

Distribuiç:~o de Informaç:~o 
- Demanda Qualitativa/Quantitativa 

Comunicaç:~o e Divulgaç:~o 

Estratégias 

Seguindo esse roteiro~ a coleta de dados na Etapa I 

se processou de forma participativa e consensual~ contando com 

a colaboraç~o estabelecida entre pesquisador e participantes no 

denominado grupo de foco. Foram realizadas 06 (seis) 

sesse:les conjuntas. Basicamente~ essas sess~es funcionaram 

através de entrevistas n~o-estrutura'das onde a uti I i;::aç:~o do 

instrumento auxiliar no levantamento de queste:les~ denominado de 

Régua Heur1stica foi amplamente utilizado. Como resultado 

dessa reuni~es~ obteve-se o que se convencionou chamar de 

levantamento das "ques te:les preliminares"~ em número total de 73 

questôes. (Vide Anexo n.1) 

Dessa forma, a elaboraç:~o do QUESTIONARIO pelo 

pesquisador com a participaç:~o do grupo de foco, 

resumidamente, os seguintes resultados: 

RESULTADOS PARCIAIS OBTIDOS COM A PARTICIPAÇAO 
DO GRUPO DE FOCO na elaboraç~o do Questionário 

teve, 

Dentro de uma primeira seleç:~o, anàlise e agrupamento 

que.t~es levantadas com o concurso da Régua 

por Elementos de Anà1ise da 

ORGANIZA~O, do INDIVIDUO, do GRUPO, do AMBIENTE, em 
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06 (seis) reuni~es reallzadas com 

do grupo de foco, obteve-se o seguinte 

distr i bLli ç~o: . '. 

participa~~o 

quadro de 

Total de itens apresentados na Régua Heuristica = 20 itens 
Tdtal de itens guestionados = 20 itens 

• Total geral de Quest~es levantadas = 73 quest~es 

Percentualmente a participaç~o encontrada foi a 

seguinte: 
qLles t~es '% 

Bloco 3 Elementos de Análise da ORGANIZAÇAO 35 = 47,95'% 
Bloco 4 Elementos de Análise do INDIVIDUO 24 = 32,87'% 
Bloco 5 - Elementos de Análise do GRUPO 8 = 1(l,96~~ 

Bloco 6 Elementos de Análise do AMBIENTE 6 = 8, 22~1. 

Total de questC:)es •.. 73 = 100,001. 

Observou-se uma concentraç~o de quest~es no Bloco 3-

Elementos de Análise da ORGANIZAÇAO, com 35 quest~es, 

e no Bloco 4- Elementos de Análise_ do INDIVIDUO, com 

24 quest~es. Essa concentraç~o destacou a preocupaç~o 

do grupo de foco com os aspectos relacionados ao 

individuo e a organizaç~o. 

Apesar de constarem das preocupa~~es dos participantes, 

os demais Blocos ficaram com um ~esultado de 8 quest~es 

para -o Bloco 5 - Elementos de Análise do GRUPO; e 

6 quest~es para o Bloco 6 - Elementos de Análise do 

AMBIENTE, donde deduziu-se que os Blocos 5 e 6, têm um 

caráter e um peso secundário na análise da atual 

situa~~o das rela~Oes de trabalho da organiza~~o. 
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Com rela~~o ao processo sele~~o. análise e 

agrupamento de questbes para elabura~~o do QUESTIONARIO. ainda 

nessa Etapa I, foram observados os seguintes procedimentos: 

'-

PROCESSO DE "ELABORAÇAO DO QUESTIONAR 10" 
(procedimentos) 

Dentre as 73 quest~es, incialmente propostas. foram 

selecionadas pelo grupo de foco 18 questbes ao final de 

muita discuss~o e argumenta~~o. Nessas questbes foram 

considerados aspectos da vivência organizacional 

dos participantes; conjeturas~ suposi~bes e simula~Oes 

de respostas~ bem como revis~o redacional, por 

similaridades, das questbes, inicialmente, propostas; 

Na ocasi~o foi levantada pela pesquisadora, 

necessidade de redu~~o de 18 para 10 ou no máximo 12 

questeles, como sendo o número "ideal" para 

operacionalizar o QUESTIONARIa fin~l, considerando-se a 

exigüidade de tempo para execu~~o da pesquisa; 

Nos critêrios adotados pelo grupo de foco para redu~~o 

do n6mero de questtles, considerou-se: o objetivo da 

pesquisa; a proporcionalidade de participa~~o de cada 

Bloco no percentual de reduç:~o de' 73 para 12 qLlestOes; 

a corre I aç:~o e sim! l.aridi\de entre ques':tJeSi; i\ 

dos participantes; e o consenso final a que chegou o 

grupo de foco, com rela;~o a formula;~o final das 

qLlestele!i, 

Ainda nessa etapa do processo de elabora~~o do 

QUESTIONARIa foram incorporadas sugesteles, no que se 
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coletados, sugeridas pela diretora de estudos e pelo 

professor Cila (EBAP-RJ). 

Assim, os resultados dessa Etapa I da pesquisa 

foram a elaboraç~o da Carta de Sensibilizaç.:~o aos 

participantes do universo da pesquisa; do 

DUESTIONARIO FECHADO, de 12 (doze) questí:.1es, consistentes e 

representa,ti vas, da situaç.:~o organizacional ser 

pesquisada. A saber: 

CARTA DE SENSIBILIZAÇAO 
(BLOCO 1 do roteiro da_ Estrutura Base do Questionário) 

Prezado Ebapiano, 

Duem sou e o que pretendo? 

Meu nome é Luiza Cristina da Cunha Rego Ramalho. Sou 

aluna do curso de mestrado em Administraç~o Pública da EBAP. 

Estou elaborando minha dissertaç.:~o de mestrado,cujo 

tema é UMA VIS~O HEURlSTICA DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO. O 

nome é "pomposo", mas o objetivo fundamental da pesquisa é 

levantar informaç~es sobre o comportamento administrativo da 

EBAP, tendo em vista a indicaç.:~o de novos procedimentos 

administrativos. 

A pesquisa será o resultado da PERCEPÇAO que voce TEM 

de SI, do OUTRO, da ORGANIZAÇ~O e do AMBIENTE em que trabalha. 

Por que escolhi a EBAP ? 

a) desejo dp colaborar com a organizaç.:~o onde realizei 

meu curso de mestrado, propiciando, assim, à EBAP, oportunidade 

de F~v~~ conceitos e valores internos; 
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b) viabilidade da pesquisa a um baixo custo 

financeiro~ em se tratando da própria organiza~~o onde se 

processou o curso de mestrado; 

c) exig6idade de tempo para elabo~a~~o da disserta~~o~ 

posto que só tenho até julho/92 para finalizar a pesquisa. 

Por que escolhi você? 

a) o segmento organizacional definido para realiza~~o 

da pesquisa é o ADMINISTRATIVO. Neste segmento ser~o pesquisados 

os niveis gerencial e operacional, e seus diversos grupos 

ocupacionais; 

b) face ao levantamento efetuado, vocé está incluido 

no universo a ser pesquisado. 

valiosa. Colabore! 

Sua participa~~o é extremamente 

c) como pessoa da casa, você conhece a EBAP "por 

dentro", isto é, nos minimos detalhes; 

d) esta é uma oportunidade para você expressar-se 

livremente, dentro do tema proposto. Como voçê SENTE a EBAP é 

a sua contribui~~o e o que mais nos interessa, no momento. 

Como foi elaborado o Questionàrio? 

O Questionário foi elaborado pela pesquisadora, a 

partir de consultas e contribui;~es de funcionários da casa, 

tendo sido categorizado em quatro (4) grandes grupamentos para 

análise: a Organiza~~o, o Individuo, o Grupo e o Ambiente. 

Qual o resultado pràtico desta pesquisa? 

a) apresentar um diagnóstico resultante da apura~~o 

de resultadbs obtidos através da aplica~~o do Questionário; 

b) indicar novos procedimentos administrativos que, se 

pela EBAP, 

comportamento, quer 

poder~o proporcionar 

a nlvel individual, 
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organizac~onal. 

Vale registrar que n~o estou promet~ndo qualquer 

grande mudan~a organizacional a partir dos resultados desta 

pesquisa. 

Muito obrigada pela sua aten~~o e colabora~~o~ 

Rio~ 22 de abril de 1992. 

LUIZA CRISTINA RAMALHO 

DEFINICAO DE TERMOS -

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO. (QVT)- Nes.te trabCi\lho~ QVT prOCLlra 

identificar nas relai~es de trabalho~ a PERCEPÇ~O que o individuo 

tem de sl~ do grupo~ da organizai~o e do mundo externo à 

organizai~o, como processador que o ihdividuo é de informa~Oes~ 

dados~ fatos e atos que lhe chegam atravês do cotidiano e de seu 

ambiente. 

PERCEPCAO - Entendida como resultante de um processo integrado de 

conhecimentos, observa~~es, experiências e vivências pessoais e 

intransferlveis que~ num primeiro momento, n~o se apresenta de 

forma lógica e conclusa. 

INSTRYCOES GERAIS SOBRE O PREENCHIMENTO DO QUESTIONARIO -

a) No QUESTIONARIO que você tem em m~os, existem várias 

questt)es que dizem respeito a PERCEPÇAO, (Ver "Defini~2lo 

dQ Tlirmos" acima). 

b) béiã atéhtêmente as questOes e responda rapid~mente. 

e) O témpc de 20 minutas. suficiente para responder a todo 

o QUESTIONARIO. 
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d) Antes de devolver o QUESTIONARIO~ verifique se preencheu 

todos os itens. N~o deixe quest~es sem respostas, exceto 

no que se refere as questbes~ 4~ 5 e 6, quando for o caso. 

e) Após certificar-se do preenchimento de todas as quest~es, 

davolva o QUESTIONARIO, colocando-o no arquivo da 

pesquisadora (caixa inviolável), a sua disposi~~o na sala 

514, sob os cuidados de Elci Dantas Campos, no horário 

normal de expediente. 

f) NOTA 

1. Ser~o resguardadas todas as informa~~es individuais. 

Somente a pesquisadora terá acesso ao material . 
coletado na folha CARACTERISTICAS DO RESPONDENTE; 

2. As demais folhas do QUESTIONARIO n~o precisam ser 

identificadas; 
Obrigada pela sua colabora~~o. 

QUE S T I O N A R I O 
(Constante do BLOCO 2 da Estrutura Base do Questionário) 

CARACTERISTICAS DO RESPONDENTE 

INSTRuceo. - Assinale com um .IX" no espa~o. indicado. 

01. Sexo M_ F __ 

02. Qual a sua idade? anos. 

03. Qual a sua escolaridade? 

10. orau incompleto 
2d. grau incompleto 
SUPQ~1br incompleto 

10. grau 
20. grau 
Superior 

completo 
completo 
completo 

04. Dual o cur.o Superior que você concluiu? 
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05. Quando você concluiu seu Curso Superior? Ano: 

06. Indique outros cursos concluldos que voc~ tenha: 
nome do curso área ano 

07. Já trabalhou em outro órg:to da FGV? N~o 

Sim Quanto tempo? __ anos. 

08. A qual unidade da EBAP você está vinculado? _________ _ 

09. Denomina~:to do cargo que ocupa. __________________ _ 

10. Cargo ou atividade anterior na EBAF'. _______________ _ 

11. Tempo de servi~o no cargo que ocupa,. atualmente. ___ anos. 

ELEMENTOS DE ANALISE 

I NSTRUCAO: Numa escala de valores crescentes de 1 a 7, (sendo 

1 o grau de menor valor, e 7 o grau de maior valor), marque com 

um "X" a posi~~o mais adequada para expressar sua opini~o. 

E S C A L A 
12.Com que freqtlência você obtém dos 

seus superiores uma avália~:'o sobre a 
qualidade de execu~~o do seu trabalho? 
1= nunca obtém 7= sempre obtém 1 2 3 4 5 6 7 

13.Como você classificaria a disponibili-
dade de informa~Oes de que você dispee ~ 

para consultas, na execu~:'o do seu 
trabalho? 
1= péssima 7= ótima 1 2 3 4 5 6 7 

14.Conlo voeO avalia o interesse da EBAP 
ctlffl Õ 6@s..,nvõlvim.nto técnico-profissi-
tj"ãl dbs seUIi funcionários? 
1= nêhhlltn intctresslt 7= grande interesse 1 2 3 4 5 6 7 

1~.C::ãlfíc) voe:. "valia o grau de centraliza-
~.o do processo decisório da EBAP? 
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1= muito centralizado 
7s alt~mQnte d~Dcent~~liz~do 

16.Como você avalia a rapidez d~ resposta 
da EBAP~ frente a processos de mudania? 
1= muito lenta 7= muito ràpida 

17.Em 
do 
1= 
7= 

que medida seu trabalho é reconheci
por seus superio~es? 

n~nca é ~econhecido 

sempre é reconhecido 

18.Gradue o seu interesse em participar de 
novos projetos que venham rediscutir o 
compo~tamento organizacional da EBAP. 
1= nen~um interesse 7= grande interesse 

19.Quanto de concentra~~o 

intelectual é necessà~ia 
de seu trabalho? 
1= nenhuma concentrai~O 
7= grande concentrai~o 

de energia 
para execui~o 

20.Gradue o quanto você gosta do que faz~! 
atualmente~ no seu trabalho na EBAP. 
1= detesto 7= gosto muito 

21.Qual o seu grau 
rela~~o aos modos de 
flitos adotados, nos 
pela EBAP? 

de satisfa~~o com 
resolu~~o de con
últimos 12 meses, 

1= grande insatisfai~o 
7= grande satisfa~~o 

22.Gradue a habilidade de lideran~a do 
seu chefe imediato. 
1= nenhuma habilidade 
7= grande habilidade 

23.Como você avalia o sistema de divulga
~~o interna dos trabalhos desenvol
vidos pela EBAP? 
1= muito deficiente 7= muito eficiente 
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Na Etapa 11, a coleta de dados se deu através do 

QUESTIONARIO que foi aplicado pelo pesquisador a uma amostra 

reduzida de respondentes denominada de grupo-teste, para 

ajustamento e verifica~~o das escalas de mensura~~o dos dados. 

Nessa Etapa, houve uma rigorosa revis~o do 

QUESTIONARIO, com vistas a uma maior objetividade, clareza, 

concis~o e simplica~~o das questbes, sem prejulzo dos resultados 

objetivados. Na ocasi~o foram verificados e testados os 

aspectos. de análise, tratamento e interpreta~~o dos dados. Os 

re~ultados parciais dessa Etapa foram, resumidamente, 

seguintes: 

RESULTADOS PARCIAIS DA "APLICAI;J!lO DO QUESTIONARIO" 
(respondentes = gru~o-teste) 

os 

De uma maneira geral, os participantes do grupo-teste 

da pesquisa QVT/EBAP-RJ, se mostraram dispon1veis e 

interessados quanto a sua participa~~o e contribui~~o 

individual aos objetivos da pesquisa proposta, 

mostrando-se solicitos, inclusive, qLlanto ao 

preenchimento e ~evoluç~o imediata dos QUESTIONARIOS; 

O tempo de 20 minutos indicado como sendo suficiente 

para o preenchimento do QUESTIONARIO, foi confirmado; 

A~ sugest~es quanto ao lay out do questionário e quanto 

~ ~l~~e~a e concis~o das quest~es foram incorporadas 

quando da revis~o final do QUESTIONAR 10. 

Finalmente, na Etapa 111, a coleta de dados se deu 

através da aplica~~o do QUESTIONARIO ao universo da popula~~o 

85 



amostr~l, denominada de grande grupo. Os resultados parciais 

dessa Etapa foram, resumidamente, os seguintes: 

RESULTADOS PARCIAIS DA "APLICAÇAO DO QUESTIONARIO" 
(respondentes = grande grupo) 

(~uando da distribui~~o do QUESTIONARIO ao grande grupo, 

universo da pesquisa, foi observado que algumas chefias 

intermediárias n~o se mostraram t~o receptivas quanto à 

apl ica~~o da pesquisa em sua área de atua~~o. Na 

o~asi~o, essas chefias transmitiram um nltido 

sentimento de descren~a e desconforto traduzidas no 

dizer de uma delas como sendo li ••• mais uma dessas 

pesquisas de alunos na pr6pria Escola ... "; 

Vale observar. que, em nenhum momento e por nenhuma 

dessas chefias, houve demostra~~o de um interesse 

maior pelos objetivos da pesquisa, n~o havendo nenhuma 

quest~o a ser adicionalmente esclarecida pela 

pesquisadora, que permaneceu por 30 minutos após a 

distribuiç:~o dos QUESTIONARIOS, à disposiç::!o dos 

respondentes; 

No que se refere a distribui~~o dos QUESTIONARIOS 

alQumas chefias alegaram que:' "a quest:lo da 

distribuiç:1to do QUESTIONARIO aos seus subordinados, 

§~mént. sa processaria quando houvesse disponibilidade 

& conveniência do servi~o. Assim os 

~U~~TIONA~IOS ficaram retidos por elas, que somente os 

distribuiu, posteriormente, e a seu critério; 

Vale ressaltar aqui a observaç:~o do tratamento de 
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11 tutela dado aos sLtbordinados" por parte de algumas 

chefias~ que na interpreta~â:o da pesquisadora~ 

correspondeu ao que se pode ct-.amar de "crivo da chef~a" ~ 

antes da distribui~~o da matéria; 

No dia seguinte à distribui~~o dos QUESTIONARIOS~ foi 

colocada a seguinte quest~o: os fLtncionários de 

determinado setor estavam se recusando a preencher e 

devolver os QUESTIONARIOS da pesquisa~ por medo de uma 

possivel identifica;~o. Na ocasiã:o ficou claro que eles 

só devolveriam os QUESTIONARIOS~ se pudes~;em destacar 

a f'Jlha de "IDENTIFICA~O DE RESPONDENTES" (f1.1 do 

questionário)~ da folha de respostas das "QUESTÔES" 

(f 1. 2) • Para n~o invalidar a pes~uisa~ a pesquisadora 

resolveu esse problema da seguinte forma: "quem quisesse 

poderia destacar as folhas~ desde que devolvesse as duas 

folhas devidamente preenchidas"; 

Dessa situa~~o ficou evidente na organiza~~o o seguinte: 

a descren~a no ob~etivo e no processo da pesquisa~ mesmo 

tendo sido eles devidamente esclarecidos na Carta de 

Sensibiliza~~o~ entregue juntamente com o QUESTIONARIO; 

o descrédito no sistema de participa~~o; o n~o 

reconhecimento do "processo de pesquisa" como Ltm 

intrumento válido para levantar problemas 

organizacionais; e o medo de se pronunciar com clareza 

sobre os problemas organizacionais; 

Foi levantada po~ alguns participantes do grande grupo, 

til possibilidade de responderem as questt1es "em 

87 



conjunto" . Felizmente~ essa proposta n~o teve sucesso~ 

pois invalidaria u pesquisa~ visto que se buscava a 

participa~~o atrav~s da express~o individual~ a respeito 

da mat~ria. Essa sugest~o de resposta em conjunto~ 

~areceu a pesquisadora uma estrat~gia de defesa do 

grupo quanto a eventuais retalia~~es por parte das 

chefias~ demonstrando uma aparente unidade de for~a 

do grupo; 

Observando o desenrolar da pesquisa~ a pesquisadora 

decidiu adiar por uma semana, a distribui~~o do 

C~ESTIONARIO aos Chefes de Departamentos, visto que~ 

fazendo parte da "estrutura de poder da organ i za~~o" ~ 

poderiam~ de alguma forma~' interferir no processo da 

pesquisa. Essa suposi~~o~ felizmente n~o procedeu~ 

encontrando-se por parte das Chefias dos Departamentos 

uma prestimosidade e at~ rapidez no preenchimento e 

devolu~~o do QUESTIONARIO. 

Ainda com rela~~o a estas Etapas de elabora~~o e 

aplica~~o do QUESTIONARIO, ficou definido pelo grupo de foco, 

que oS resultados finais da pesquisa após aprova~~o da 

disserta~~o de mestrado, seriam encaminhados para conhecimento: 

". 01 cópia para a Direç~o da Escola; 
• 03 cópias para os Departamentos/EBAP; 
• 01 CÓpia para a Secretaria dos DepartamL~tos, 

pàra ciOncia dos docentes interessados nos 
resultados da pesquisa; 

• 01 cOpia para a Secretaria do Curso de Mestrado, 
• di.po.i~~o dos participantes da pesquisa e 
demais interessados. 

06 'CÓpias 
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A esses reultados parciais da pesquisa somaram-se 

os resultados da apuraç~o~ anàlise e interpretaç~o dos dados que 

v~o adiantQ rel8cionados no Capitulo V. 
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CAPITULO V 

RESULTADOS DA APURAÇ~O~ ANALISE E INTERPRETAÇ~O DOS DADOS 

Introdu~~o 

Inicialmente~ foi discutido entre a pesquisadora e 

a diretora de estudos, qual o software a ser utilizado quando da 

apurai~o ~ an.lise dos dados da pesquisa. Foi sugerido a escolha 

do SAS~ por se tratar de um 50ft de grande capacidade de 

gerenciamen o de dados. Como se sabe~ o SAS. formula análises 

estatisticas que v~o dssde simples tabula~ôes cruzadas, até 

complex~s t~cnicas dê correla~~o interat1~a e multivariadas. 

Alem do mais, o SAS oferece a impress~o de gràficos~ a edi~~o de 

relat6rios~ bem como a sumariza~~o de dados estatísticos. 

No entanto, a aplica~~o do SAS aos resultados 

dessa pesquisa n~o se efetivou devido aos seguintes fatores: 

alta complexidade do sistema SAS, que exige conhecimento adequado 

da linguagem, opera~~o e interpreta~~o dos resultados; 

desconhecimento por parte da pesquisadora do soft SAS, o que 

iria demandar um enorme esfor~o de compreens~o e de tempo; 

possibilidade de eventual suspens~o do uso do sistema SAS pela 

FGV, ocasionando a perda total dos dados até ent~o trabalhados; e 

deficêhcia nà o~ienta~~o do uso do soft por parte dos 

fUH~ibrià~ioé dd Nau-CPD/FGV que n~o operam, usualmente, com esse 

.i.teffià. 

Dado aos fatores acima mencionados e por se tratar 

de uma pesquisa sem exigências de grandes sofistica~Ôes no 
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tr.tam~nto dos d~dc5 e~t~ti~tlcC~. buscou-se um~ forma mais 

simples e efetiva de tabular os dados apurados~ interpretando-os 

basicamente. através de t~belas~ gràficQs e percenti~. 

Resultados da Apura~âo Dados 

Na quest~o referente a identifica~~o do sexo do 

respondente~ observou-se no universo p~squisado uma participa~~o 

do sexo ~eminino de 65~5% contra 34.5% de participantes do sexo 

masculino. (Ver Gràfico 1 no final dessa apurai~o) 

Na tabulai~o dos dados levou-se em considerai_O a 

TabeL~ "A". apresentada em ane>:o. Os resultados globalizados da 

tabulai_o dos dados foram os seguintes: 

T~BELA 1 - SEXO 

sexo ma$culino = 10 individuos 
sexo feminino = 19 " 

29 

34,5 
65~5 

100~O 

No que se refere a idade~ foram construi das faixas 

etàrias com intervalos de 09 (nove) anos por exibirem o mesmo 

grau de variabilidade nas mensurai~es sucessivas e representarem 

a ~i§tFibui~~o mais representativa da incidência das idades. (Ver 

Gfàficb 2 no 1iMal des~a ~pura~~o) 

Observou-.. uma concentra~~o acentuada entre as 

faixas de 32 a 49 anos de idade, que representam no seu total o 

percentual de 72,5% dos respondentes. Os resultados apurados 
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foram os seguintes: 

TABELA 2 IDADE 

FAIXAS ETARIAS: % 

de ,.,"':!' a 31 anos .... _. = 3 individuos 10,5 
de 32 a 40 anos = 11 " 38,0 
de 41 a 49 anos = 10 " 34,5 
acima de 50 anos = 5 " 17,0 

29 100,0 

A escolaridade, apresentou uma concentra~.o de 

grau completo, bem comp apresentou o mesmo 

percentual de 41,4% para o 30. grau concluido. (Ver Gráfico 3 

no final dessa apura~~o) 

Na tabula~~o dos dados levou-se em considera~~o a 

Tabela "8", apresentada em anexo. Os resultados globalizados da 

tabula~~o dos dados foram os seguintes: 

TABELA 3 ESCOLARIDADE 

20. grau incompleto = .., individLlos 6,9 ..:.. 

20. grau completo = 12 " 41,4 
30. graL\ incompleto = ":!' 

'-' " 10,3 
30. (Jrau completo = 12 " 41,4 

---
29 100,0 

No que se refere a pergunta sobre o curso 

profissional conclu1do, obteve-se a resposta de 12 respondentes. 

Desse nOme~o, observou-se uma concentrai~o de cursos concluidos 

na .Péé dê Ci@nci~~ Humanas com 66,6% , contra 33,3% da área de 

Ci~Htlé§ E~at~s. Ainda assim, o percentual de Ciências Exatas 

corres pendeu a metade des cursos conclu1dos pelos respondentes. 

(Ver Gr~fico 4 no final dessa apurai~o) 
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Vale observar que~ nessa amostra de 12 

respondentQs~ a distribui~~o por cursOs concluidos apresentou uma 

incidência de 16~6% de respondentes na àrea de Administra~~o~ 

16~6% na de Economia~ 25~O% na de Letras~ sendo os demais 

cor respondente a 8~3% para cada àrea Direito~ Educa~~o~ 

Billlioteconomia~ Contabilidade e Física. 

Na tabula~~o dos dados levou-se em considera~~o a 

Tabela "C"~ apresentada em anexo. Os resultados globali;.::ados por 

àrea do conhecimento foram os seguintes: 

TABELA 4- CURSO PROFISS~ONAL CONCLUIDO 

Ciências Humanas = 8 individuos 66~6 

Ciências Exatas = 4 li 

12 lt)O~O 

Quanto à quest~o sobre a data do término do curso 

prof issional ~ obteve-se a resposta de 12 respondentes. Desse 

número, observou-se uma concentra~~o nos anos de 1975 com 16,8% 

e de 1976 com 33~4%~ totalizando a soma desses dois anos em 

50,2% conforme Gràfico 5 apresentado no final dessa apura~~o e 

d~dos constantes da tabela abaixo: 

T ç,. BELA ~ - TER" I NO CURSO PROF I SS IONAL 

ano de 1959 = 1 indivíduo 
1964 = 1 
1967 = 1 
1975 = 2 
1976 = 4 
1983 = 1 
1988 ::I: 1 
1989 ::I: 1 

12 
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8,3 
8,3 
8~3 

16,8 
33,4 
8,3 
8,3 
8,3 

100,0 



Os dados obtidos com a quest~o outros cursos 

realizados~ obteve-se a resposta de 28 respondentes. Pela 

apura~âo dos dados observou-se que os cursos de administra~âo e 

de técnicas administrativas foram os que obtiveram maior indice 

de atual iza~~o 71 ~41. ~ seguidos pelos CLlrsos de dire~âo e de 

linguas estrangeiras~ ambos com 14~3% . (Ver Gráfico 6 no final 

de~sa apural;~o) 

Na tabula~~o dos dados levou-se em considera~~o a 

Tallela "D" .. apresentada em anexo. Os resultados globalizados da 

tal'LII ac;~o do"i dados foram os seguintes: 

TABELA 6 OUTROS CURSOS REALIZADOS 

llnguas estrangeiras 
técnicas administrativas 
administral;~o 

direc;~o 

= 4 individuos 
= 9 11 

= 11 11 

= LV 11 

28 

32!1 1 
39!,3 

100~O 

De um total de 19 respondentes~ r:Js resultados 

obtidos com a quest~o área de especializa~~o~ (correspondente ao 

nivel da especializa~~o - de dire~~o~ gerencial ou operacional), 

observou-se uma grande concentrac;~o de cursos de nivel 

operacional, o que foi representado pelo percentual de 57,91. dos 

cursos realizados. (Ver Gráfico 7 no final dessa apura~~o) 

Na tabulac;~o dos dados levou-se em considerac;~o a 

Tabela "E"~ apresentada em anexo. Os resultados globalizados da 

tabulac;~o dos dados foram os seguintes: 

TABELA 7 AREA DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇAO 

Direc;1:(o = 3 individLlos 15,8 
Gerencial = 5 11 26,3 
Operacional = 11 " 57,9 

19 100,0 
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No que se refere a data do inicio da 

e5pecializa~~o, observou-se num total de 12 respondentes~ que os 

anos de 1967, 1979~ 1990~ repr2sentaram~ cada um. um total de 

contra 8.3% de cada um dos demais anos citados~ conforme 

Gráfico 8'apresentado no final dessa apura~~o e dados constantes 

da tabela abaixo: 

TABELA 8 - INICIO DA ESPECIALIZAÇ~O % 

Ano de 1967 = 2 individuos 16,7 
1973 = 1 " 8,3 
197~. = 1 " 8,3 
1976 = 1 8~3 
1979 = 2 16,7 
1984 = 1 8,3 
1989 = 1 8,3 
1990 = 2 16,7 
1991 = 1 8,3 

12 100,0 

De um total de 19 respondentes, no que se refere ao 

término da especializa~~o, observou-se que os resultados 

percentuais de 10,5% ,26,1% e 21,0% corresponderam aos anos de 

1988, 1991 e 1992, respectivamente, contra 5,3% de cada um dos 

demais anos citados, conforme Gráfico 9 apresentado no final 

dessa apura~~o e dados constantes da tabela abaixo: 

TABELA 9 - TERMINO DA ESPECIALIZAÇ~O % 

Ano de 1971 = 1 indiv1dLlo -5,3 
1972 = 1 5,3 
1982 = 1 5,3 
1984 = 1 5,3 
1986 = 1 5,3 
1987 = 1 5,3 
1988 = 2 10,5 
1989 = 1 5,3 
1990 = 1 5,3 
1991 = 5 26,1 
1992 = 4 21,0 

19 100,0 
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No que se refere a quest~o se o respondente jà 

trabalhou em outros 6rg~os/FG~~ 58,7% responderam que sim~ 

contra 41~3% que responderam negativamente a essa quest~o. (Ver 

Gráfico 10 ~o final dessa apura~~o) 

Na tabulaç~o dos dados levou-se em considera~~o a 

Tdbela "F", apresentada em aneNO. Os resultados globaliz.dos da 

télbLlla~âo dos dados foram os seguintes: 

Tí~BELA 10 - TRABALHOU OUTROS ORGAOS/FGV /. 

n~o trabalhou antes na FGV == 12 indiv. 41~3 

sim .rabalhou em outro org~s FGV == 17 indiv. 58~7 

29 100~O 

Quanto ao vinculo atual na EBAP por unidade~ 

observou-se que 33,4% dos respondentes, mantêm vinculo com os 

Departamentos; 29,61. com a Secretaria Geral; e 18,51. com a 

Secretaria de Administra~~o. (Ver Gráfico 11 no final dessa 

Na tabula~~o ~os dados levou-se em considera;~o a 

Tabela "G", apresentada em anexo. Os resultados globalizados da 

tabula;~o dos dados foram os seguintes: 

TABELA 11 VINCULO ATUAL NA EBAP POR UNIDADE 

Oir.;~o li SLlbdire;~o = 2 individuos 
O.p.artamentos = 9 " 
Set:r'etàt"ia Geral = 8 " 
Secretat"ia de Admini5tra~~o = 5 " 
Secretaria Espet:i.al = 2 " 
Ol:..itros setot"es = 1 " 

27 

7,4 
33,4 
29,6 
18,5 
7,4 
3,7 

100,0 

No que se refere a qLlest~o denomina~~o do cargo 
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·tu.l. qu. o cargo de Awu l1ar de Agente 

Administrativo representa uma concentrai~o de 37,9% seguida de 

Agente Administrativo com 17,31. . (Ver Gràfico 12 no final dessa 

Na tabulai~o dos dados levou-se em considerai~o a 

Tabela !IH", .::1presentada em anexo. Os resultados globalizados da 

tabulai~o dos dados foram os seguintes: 

TABELA 12 - DENOMINAÇRO DO CARGO ATUAL 

Professor 
Pesquisador em RH 
As'sistente de cordena~~o 
Agente Administrativo 
~uxiliar de Ag.Administrativo 
écnico CPD 

Documentarista 
Auxiliar de Operad~Equipamto. 
Auxiliar de Ensino 
Datilógrafo 
Chefe G.E 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= . 
= 
= 

,.., 
"-

1 --=-
5 

11 
1 
1 
1 
1 ,.., 
"-

1 

29 

'/ 
I. 

individuas 7,0 
" 3,4 
" 10,4 
" 17,3 
" 37,9 
" 3,4 
" 3~4 

" 3,4 
" 3,4 
" 7,(> 
" 3,4 

100,0 

A denomina~~o do cargo anterior na EBAP, ocupado 

pelos respondentes teve uma concentra~~o de respostas no cargo de 

At.txiliar de Agente Administrativo com 52,81. . (Ver Gràfico 13 

no final dessa apura~~o) 

Na tabulai~o dos dados levou-se em consideraiao a 

Tabela "I", apresentada em anexo. Os resultados globalizados da 

tabulai~o dos dados foram os seguintes: 

TABELA 13 - CARGO/ATIVIDADE ANTERIOR NA EBAP 

Professor = 2 individuos 11,8 
Pesquisador em RH = 1 5,9 
Auxiliar de Ag.Administrativo = 9 52,8 
Oocumentarista = 1 5,9 
Auxiliar de Ensino = 1 5,9 
Datilografo = 2 11,8 
RFldêltora = 1 5,9 

17 100,0 
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o tempo de servi~o no cargo atual~ correspondeu. 

b .• sicamente, A dl.tas faixas. A primeira refer~u-se ao periodo de 

02, 03 e OS ~n05~ com os percentu~~s de 18~O%, 

respectivamente. A segunda faixa referiu-se ao periodo de 19, 20 

e 21 anos com os percentuais de 3,6%, 3,6% 

rR&pectivamente. 05 dados apurados na pesquisa constam do Gráfico 

14 apresentado no final dessa apuraç~o e dos dados constantes da 

seguinte tabela: 

TABELA 14 - TEMPO DE SERVIÇO NO CARGO ATUAL 
I. 

2 anos = 5 individuos 18,0 
3 anos = 4 14,3 
5 anos = 4 14,3 
6 anos = 2 7,1 
7 anos = 1 3,6 
8 anos ;:: 2 7,1 

14 anos = 2 7,1 
15 anos = 2 7,1 
16 anos = 2 " 7,1 
19 anos = 1 " 3,6 
20 anos = 2 " 7,1 
21 anos = 1 " 3!1 6 

28 100,0 

Com relaç~o à freq6ência com que o subordinado 

recebe de seus superiores uma avalia~~o sobre a qualidade de 

execu~~o do seu trabalho, obteve-se um resulta~o de 48,3% para 

aqueles que nunca obtém esse feedback, contra nenhum ónico 

representante, pãr'a .a I"esposta _ "sempre obtém" avaliaç:~o dos 

seus s8~~fial"~s. (V~~ S~àfico 15 no final dessa apuraç:~o) 

Abáikb dêmonst,..ativo das respcstas: 

TABeLA J.~ - Com que 1'reqtJência você obtém dos seus superiores 
uma avaliaç:~o sobre a qualidade de execuç:~o do seu 
trabalho? 
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nunca obtém ... 14 in d i v i d LI OS 48.3 
raramente obtém = 2 " 6~9 

pOLlcas ve;:es obtem • ,.., " 6~9 .&. 

obtém medianamente = 3 " 10~3 
alguma vezes obtém = .., " 6~9 "-

muitas vezes obtém = 6 " 2(l~7 

sempre obtém = ° " 
---

29 10(l~0 

No que se refere à disponibilidade de informa~~es 

para execu~~o do seu trabalho~ 55,21. dos respondentes indicaram 

como sendo boa essa disponibilidade, contra 2(l~6'l. que a 

consideraram muito ruim. (Ver Gràfico 16 no final dessa apura~~o) 

Abaixo tabela com a transcrii~o dos resultados: 

TABELA 16 - Como você classificaria a disponibilidade de 
informa~~es de que você dispbe para consultas~ na 
execui~o do seu trabalho? 

'l. 
péssima = 5 individuas 17~2 
muito ruim = 1 3~4 
rLlim = 3 10,4 
média = 4 13,8 
boa = 13 44~8 
muito boa = '"7. -' 10,4 
6tima = O 

--
29 100,0 

Com relai~o aos resultados da quest~o sobre o 

desenvolvim.nta t.cnico-profissional, observou-se que existe 

pouco ou qU4S~ nenhum interesse representado pelo percentual de 

64,3%, em de grande interesse, com 

rela~~o ~ ~~~deU~ê~~o da EBAP com o desenvolvimento técnico-

profisslônai r"llspondentes. Observe-se o Gráfico 17 

apresentado no final dessa apura~~o e os resultados transcritos 

abai)(ol 
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TABELA 17 - Como você avalia o interesse da EBAP com o 
desenvolvimento técnico-profissional dos seus 
f LIn cionál.r- i057 

nenhum inter-esse = 5 ind i v idLlos 17,9 
muito pOLICO inter-esse = 5 " 17,9 
pouco interesse = 8 " 28.5 
interesse médio = , " 10,7 '-' 

inter-esse r-azoál.vel = 5 " 17,9 
muito interesse = I) " 
grande interesse = " 7,1 "-

28 100,0 

No que se r-efer-e à centralizaç~o do processo 

decisório da EB~P, 50,0% ou seja, a maior-ia, é de opini~o que o 

processo decisório é muito centralizado, contra 3,6% que opinam 

difer-entemente. (Ver- Gr-áfico 18 no final dessa apur-ac;:~o) 

TABELA 

E:BAP, 

18 

Abaixo tabela com resultados: 

Como você avalia o 
processo decisório da 

muito centralizado 
centralizado 
pOLlCO centralizado 
centr-alizac;:~o média 
pouco descentralizado 
descentralizado 

grau 
EBAF'? 

= 
= 
= 
= 
= 
= 

altamente descentralizado = 

de centraliza~:to 

% 
14 individuos 50,0 

3 " 10,7 
2 " 7,1 
6 " 21,4 
1 " 3,6 
1 " 3,6 
1 " 3,6 

28 100,0 

do 

Quanto à avaliac;:~o na rapidez de respostas da 

frente a processos de mudança, obteve-se um percentual de 

75,9% que acham qLle a or-ganizac;:~o n~o r-esponde com rapidez a 

mudanças, contra 3,4% que acham que a adaptac;:~o da organizac;:~o às 

mudanças se prC?cessa de for-ma _ "muito rápida". (Ver Gráfico 19 

no final dessa apuraç~o) 
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TABELA 19 

Abaixo tabela de resultados: 

Como você avalia a rapidez de resposta da EBAP. 
frente a processos de mudan~a? 

muito lenta 
lenta 
pOLICO lenta 
medianamente lenta 
pOLICO rá pida 
rápida 
muito rápida 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

lO 
6 
6 
1 
4 
1 
1 

29 

I. 
ind i v idLIOS 34~5 

20,7 
20,7 

3,4 
1:, ~ 9 
3~4 
3,4 

100,0 

Quando perguntadas sobre o reconhecimento do seu 

trabalho pelos superiores, 72,41. dos respondentEs disseram que 

Essse reconhecimento prati~amente n~o existe, contra 17,2% que 
• 

disseram obtê-lo algumás vezes. (Ver Gráfico"20 no final dessa 

apura~~o) 
Abaixo trasncri~~o da tabela de resultados: 

TABELA 20 - Em que medida seu trabalho é reconhecido por seus 
superiores? 

I. 
nunca é reconhecido = 10 individLIOS 34,5 
raramente é reconhecido = 6 " 20,7 
pOLlcas vezes é reconhecido = 5 " 17,2 
medianamente reconhecido = ~ " 10,4 ._, 
alguma vezes é reconhecido = 1 " 3,4 
muitas vezes é reconhecido = 3 " 10,4 
sempre é reconhecido = 1 " 3,4 

29 100,0 

No que se refere ao interesse do respondente em 

participar de projetos que rediscutam o comportamento da 

CJrganizaç:~o, obteve-se uma maioria de 86,31. que se dizem 

interessados, cOhtra"b,8'l. que mesmo se solicitados, n~o demostram 

rlenHUriI interesse nessa participa~t(o. (Ver Gráfico 21 no final 
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TABELA 21 

Ab~iHO tr~5cri~~o da tabela de resultados: 

Gradue o seu 
projetos que 
organizacional? 

interesse em participar de novos 
venham rediscutir o comportamento 

nenhum interesse 
muito pouco interesse 
pouco interesse 
interesse médio 
razoável interesse 
considerável interesse 
grande interesse 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

1 individuo 
1 
(I .., ... 

13 
"'! 0_' 

9 

29 

No que se refere à concentra~~o de 

"' !. 

3~4 

3~4 

6~9 

44~9 

lO~3 
::;.1 ~ 1 

100~O 

energia 

intelectual necessAria à execu~~o do trabalho~ 58~6'l. responderam 

que seu trabalho exige muita conc~ntra~~o~ contra 3,4% que 

disseram n~o precisar de nehuma concentra~~o. (Ver Gráfico 22 no 

final dessa apura~~o) 

TABELA 22 

Abaixo trascri~~o da tabela de resultados: 

Quanto de concentra~:'o de energia intelectual é 
necessária para execu~~o de seu trabalho? 

nenhuma concentra~~o = 1 individLlo 3.4 
muito pouca c::oncentra~~o = I) " 
pouca concentra~~o = O " 
média concentra~~o = 4 " 13,8 
razoável concentra~~o = 7 " 24,2 
muita concentra~~o = 6 " 20,7 
enorme concentra~~o = 11 " 37~9 

29 100~(l 

Quando perguntados se gostam do que fazem, 44,91. 

demostraram que est~o perfeitamente integrados com a ex?cu~~O de 

seu trabAlhO, contra 6,91. que afirmaram detestar o que fazem. 

(Ver Grê1i~Q 23 no final dessa apura~~o) 
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Abaixo trascri,~o da tabela de resultados: 

T~~BELA 23 - Gradue o quan to você gosta do que faz ~ êltua I men te ~ 
no seu trêlbêllho nêl EBAP. 

detesto 
n~o gosto 
gosto alguma vezes 
gosto razoávelmente 
gosto pouco 
gosto 
gosto muito 

No que se refere êlOS 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

'lo .., indi v ldL\oS 6,9 "-

(I 

2 6,9 
9 31~O 
3 10~3 

7 24,2 
6 20,7 

29 100~O 

modos de resolu~~o de 

conflitos adotados pela organiza~~o~ obteve-se um percentual de 

insêltisfa~~o de 51,7'l.~ contra 10~3'l. de sêltisfai~o. (Ver Gráfico . 
24 no final dessa apurêl~~o) 

TABELA 24 -

Abaixo trascrii~o da tabela de resultados: 

Qual o seu grêlu de satisfa~~o com rela~~o aos modos 
de resolu~~o de conflitos adotados, nos últimos 12 
meses, pela EBAP? 

'lo 
grande insatisfa~~o = 11 individuos 37~9 

insatisfa~~o = 4 13,8 
pouca insatisfa~~o = "":! 10,3 -' 
insatisfa~~o m.édia = 6 20,8 
pouca satisfa~~o = 2 6,9 
satisfa!õ=~o = 3 10~3 
grande satisfa~~o = O 

29 100,0 

Quanto as respostas sobre a habilidade de 

lideran~a do chefe imediato, obteve-se um resultado de 51,7% que 

n~o encontrêlm em seus chefes essa hêlbilidade, contra 34,5% que 

r·esponderam posi tivamente quanto à habi I idade de 1 ideran~a do seu 

chefe imediato. (Ver Gráfico 25 no final dessa apuraç::io) 
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Abaixo trascri~~o da tabela dos resultados: 

TABELA 25 - Gradue a habilidade de lideran~a do seu chefe 
imediato 

./ 
I. 

nenhLlma habilidade = 4 indi v idLlos 13~8 
muito pOLlca habilidade = 4 13,8 
pouca habilidade = 7 24~1 
habilidade mêdia = 4 13~8 
razoável habilidade = ..., 

6~9 .Lo 

muita habilidade = ..., 
6,9 .Lo 

grande habilidade = 6 20~7 

29 100,0 

Quanto ao sistema de divulga~~o dos trabalhos 

desenvolvidos pela EBAP, 48,2% acharam que o sistema é 

deficiente, contra 10,3~~ 
. 

que opinaram contrariamente. (Ver 

Gráfico 26 no final dessa apuraç~o) 

Abaixo trascri~~o da tabela de resultados: 

TABELA 26 - Como você avalia o sistema de divulga~~o interna 
dos trabalhos desenvolvidos pela EBAP? 

% 
muito deficiente = 7 ind i v idLIOS 24,1 
deficiente = 7 24,1 
pOLlCO deficiente = 5 17,2 
médio = 5 17,2 
pouco eficiente = 2 6,9 
eficiente = 2 6,9 
mLli to eficiente = 1 3,4 

29 100,0 
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Resultado da Anàlise e Interpreta~~o dos Dados 

A Cl.nálise e interpreta~~o dos dados que segue 

adiante~ apresenta-se de forma globalizada e atentou apenas~ para 

GS aspectos considerados de maior relev~ncia. 

De uma manelra geral~ os respondentes da pesquisa 

OVT/EBAP-RJ se mostraram disponiveis e interessados participando 

num percentual considerado elevado, correspondente a 82~8% do 

universo pesquisado. 

Na análiSe da atual situa~~ci das rela~Ôes de 

trabalho da organiza~ào~ ficou evidenciada uma preocupa~~o maior 

com questôes que disseram respeito mais ao INDIVIDUO e a 

ORGANIZAÇAO~ do que ao GRUPO e ao AMBIENTE. 

o perfil do universo pesquisado apr~sentou-se com 

uma predomin~ncia de apro:~-:imadamente 2/3 de participantes do 

sexo feminino~ contra 1/3 de sexo masculino. A faixa etária de 

rilaior concentra~ào de respondentes si tuou-se entre 32 e 49 anos ~ 

~;endo a média de idade de 40 anos. 

equilibrada. 

incompleto) 

contra 48~3% 

A escolaridade ~o universo pesquisado apresentou-se 

Somando-se a escolaridade de 30.grau (completo e 

observou-se um percentual de 51~7% no seu tota I ~ 

da mesma soma dos respondentes relativas ao 20. 

grau. A preferência dos cursos profissionalizantes concluidos. 

já era esperada~ sendo a incidência dos cursos de Ciéncias 
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Humanas o dobro da incidéncia dos cursos de Ci~ncias Exatas. Foi 

observado Llm intervalo de 16 anos~ entre o ano indica.do como 

sendo o do .;.. .. \..ermlno do curso e o ano de realiza.t;:ao dessa 

pesquisa. 

A maioria dos respondentes apresentou vinculo 

funcional com os Departamentos~ que representam a a tl v idade·-f l.m 

da organizar;;:ao~ ou seja~ o ensino. Com "--elar;;:ão ao tempo de 

3ervi~o no cargo e/ou funr;;:ão~ observou-se uma concentra~ao malor 

de 02 a 05 anos de tempo de servi~o no cargo e/ou 

atua 1 • Isso demonstrou que a organiza~ao sofreu um 

processo de renova~ào elou remanejamento de pessoal nos l\ 1 timos 

-.c:; ,)._, anos. 

o cargo de auxiliar de agente· adml.nistrativo fol. 

onde se encontrou a maior quantidade de pessoal no que se refere 

a preenchimento de cargos. Isso leva a crer que o Plano de 

Cargos da EBAP encontra-se desatualizado n~o retratando a 

sltua~ào da realidade atual da organiza~ao. 

Considerando-se que a pesquisa re1.:riu-se~ tào 

somente, ao SEGMENTO ADMINISTRATIVO~ os cursos realizados por 

áreas e niveis de especializa~ào foram coerentes com o resultado 

apr-esentado, visto referirem-se basicamente, cursos de 

especializa;ào na área de administra;âo. Quanto à realiza~ào 

desses cursos, observou-se determinados per iodos onde e>:istiu 

um interesse particularizado na sua procura. Sabe-se que os anos 

de 1967 e 1990 corresponderam a periodos em que se processaram 

reformas administrativas na área da Administra~ào Federa I , 

ocasionando mudan~as organizacionais significativas. Esse fato 

pôde spr representativo da eleva~ào dos indices nos anos de 1967 
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E' 1990 indicados na pesquisa. Isso pode demonstrar que o 

interesse pela. procura dos referidos cursos~ deveu-se mais às 

pressôes externas sofridas pela organiza~~o~ do que a uma 

politica de treinamento do órg~o. Além do mais~ esses dados podem 

ta.mbém d~mostrar um esfor~o de atualiza~~o profissional face à 

possibilidade de um eventual enfrentamento do mercado de 

trabalho~ na busca de melhores salários e oportunidades ou ainda 

na busca de auto-realiza~~o~ dentre outros motivos. 

Quanto aos resultados no que se refere a freqüência 

com que o feedback chega ao executor do trabalho~ pesquisa 

,-evelou um dos pontos criticos da EBAP. o indice encontrado 

iemonstrou um alto grau dé insatisfa~~o dos respondentes com a 

talta de conhecimento d6s reais resultados do trabalho executado 

,2 da ava 1 iac;;:~o da efetividade do SeL\ desempenho ~ por parte dos 

seus superiores. Isso leva à necessidade de se 

quest~o do comportamento individu%rganiza~~o~ 

reelaborar a 

baseados na 

teoria dos fatores de motiva~~o há muito defendida por Herzberg 

quetrata,da satisfa~~o e das necessidades básicas do 

no que diz respeito ao trabalho. 

individuo~ 

A disponibilidade de informac;;:bes para execu~~o do 

trabalho diàrio recebeu dos respondentes uma avaliac;;:~o positiva. 

Isso f iCOl\ claro~ pois dispôe a EBAP de procedimentos 

administrativos bem definidos e jà incorporados às rotinas de 

trabalho da organiza~~o. 

Apésar da EBAP/FGV oferecer cursos de formac;;:~o e de 

especializa~~o para um público externo~ o seu comportamento 

quanto ao desenvolvimentu técnico-profissional~ traduzidos no 
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tr-einamento e atualizaç,:ao do seu público interno~ demonstrou ser 

m~is por uma iniciativa do funcionàrio~ do que propriamente por 

um interesse da organi:::::a~ao·. Isso r'evelou a fal.ta de uma 

pclitica de treinamento que~ a principio~ deveria ser amplamente , 
discutida e estabelecida pelo brg~o. 

o perfil da EBAP demonstrou ser o de uma 

organizaç,:ao muito centralizadora no que se refere ao processo 

decis6rio. Isso foi observado~ inclusive~ quando da distribuii~O 

~a pesquisa.~ quando chefias intermediàrias se interpuseram entre 

c pesquisador e os respondentes e apresentaram alguma forma de 

r i2sistência interveniao na rotina da organiza~~o. Esse 

foi demonstrado num nitido sentimento de descrenia e 

c I.?sconfor·to ~ traduz idos no dizer de LIma de 1 as como sendo" 

nais uma dessas pesquisas de alunos na pr6pria Escola ... "; ou 

aind2. n2. questào da distribuii~O do QUESTIONARIO aos seus 

subordinados~ quando expressou-se dizendo que " a 

do QUESTIONARIO só se processaria quando houvesse 

disponibilidade de tempo e conveniência do serviio". Nesses 

comportamentos ficou evide~ciado o tratamento de "tutela dado 

aos subordinados" que na da pesquisa, ..')ra~ 

corresponde\.l aO que se pode chamar de "cr i vo da chef ia", an tes da. 

distribui~~o de qualquer matéria aos seus subordinados. Foi 

também observad~ que na recusa. de alguns respondentes em 

~reencher todos os dados requeridos na pesquisa por medo de uma 

possibilidade de identifica;âo~ estava implicito o medo de uma 

futura retaliaç,:ao por parte da sua chefia. Dessa forma ficou 

evident~ a inseguran~a pessoal do respondente, o descrédito no 

sistema de participa~ao e o nao reconhecimento do processo de 
~ . 
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problemas organizaclonais. 

A quest~o da rapidez de respostas da EBAP frente a 

processos de mudan~a foi avaliada como sendo penosa e lenta~ 

deixando la organiza~~o sem condiibes de acompanhar a velocidade 

com qLle se processClm ClS trClnsformCl~~es~ qLler por imposi~~o 

e;{terna ~ quer por imposi~~o interna. A sensai~o de que a 

orgClniza~~o n~o tem condi~~es de uma rápida adapta~~o a novas 

regras~ funcionou como desestimulo ao funcionário~ que pClSSOU a 

conf iar m,enos na adaptabi I idade da organiza~~o n~o se sentindo 

de5afiado OLI compromissCldo em mantê-Ia~ até porque a 

sobrevivência organizacional~ em nenhum momento~ fbi 

discuss~o dentro da organi~a~~o. 

objeto de 

respondente 

Quanto ao reconhecimento do trabalho executado pelo 

como parte de um processo maior~ ficou evidente que 

n~o existiu esse refor~o positivo t~o necessário à sCltisfCl~~o 

individual e a realiza~~o pessoal de cada um. Em correla~~o com a 

quest~o anterior do feedback ,.0 reconhecimento do esfor~o e 

dedica~~o ao trabalho pelos.seus pares e superiores~ no dizer de 

Herzberg corresponde a um importante incentivo motivavional. 

Muito positivo foi o resultado demonstrado pE'"os 

respondentes quanto ao desejo de participar em projetos que 

vc>nham a rediscutir e redefinir o comportamento individuo / 

(Jrgani;;:a~~o. Observou-se que a participa~~o é um diferencial 

impo~tante d9 estimulo ao funcionário e o reconhecimento da 

orgar1iza~~o da SLla condi~~o de se e:.:pressar livremente, 

colabo~ahdo no esfo~~o de repensar e recriar rela~ôes. 

Quanto a concentra~~o de energia intelectual para 
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execuç'ào das tarefas diàrias obteve-se a indica~~o de que as 

possibilidades potenciais dos individuos parecem estar 

esgotadas~ ind i ca.ndo n~.o haver reservas disponiveis a serem 

incorpor.adas. Isso revelou que o potencial dos recursos humanos 
I 

da organiza~~o chegou ao seu limite. ou seja~ ao seu ponto 

critico. Qualquer demanda excedente necessitaria~ ou de um 

reforço externo~ ou da incorpora~~o de novas tecnologias para 

execuç~o de rotinas com a conseqdente libera;~o de pessoal dessas 

atividades. Esse pessoal submetido a treinamento se capacitaria 

a desempenhar novas fun;~es dentro de um novo quadro de valores~ 

mantendo e elevando o nivel de desempenho individu%rganiza;~o. 

Outra quest'ào de resultado positivo foi a que 
• 

questionou se o res~ondente gosta do que faz. o resultado 

auferido demonstrou que existe um grande parcela de respondentes 

onde o grau de satisfa;'ào na execu~~o das tarefas diàrias, 

encontra-se num bom nivel de satisfa;~o. Para isso contribuiu o 

reconhecimento da importência da organiza;~o em que trabalham 

pela efetividade das relaç~es com a sociedade~ hoje em dia~ 

analisado como um elemento positivo de prestigio e status social. 

Observou-se que a significaç'ào do trabalho executado pelos 

respondentes diz respeito também a escala de valores do próprio 

individuo e se traduz numa auto-realiza~âo. Como se sabe a auto-

realizaç'ào depende mais da pessoa do que da organiza~~o~ 

existindo hoje em dia~ um entendimento de que é melhor ganhar 

menos fazendo o que se gosta e se realizando pessoalmente~ do que 

o contrário. 

Ponto critico foi encontrado nos modos de resolu~âo 

de cónflitos que a organizaç'ào tem adotado. E grande 
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insatisfa~~o dos respondentes com essa quest~o. Isso està 

diretamente correlacionado com os baixos percentuais de avalia~~o 

en con t '-dos an ter iormen te ~ no qLle diz respeito à falta de 

participa~~o no processo decisório~ à falta de participa~~o na 
• 

elabora~~o dos projetos da organiza~~o~ bem como a deficiência do 

sistema de comunica~~o e divulga~~o interna da organiza~~o. Tudo 

isso apontou para a necessidade de se estabelecer um ambiente de 

trabalho com indica~~o de um clima interno adequado, com 

rela~~es de trabalho caracterizadas pelo profissionalismo e o 

respeito mútuo. 

No que se refere a lideran~a dos chefes imediatos 

existiu um amplo reconhecimento de que essa lideran~a apresentou 

falhas. Isso aponta pa~a necessidade de se r~ver e redscutir as 

teorias de lideran~a~ tanto na teoria~ quanto na pràtica~ com 

vistas à propiciar Llm maior nivel de entendimento e .. armonia nas 

rela~~es interpessoais e de trabalho. 

A divulga~~o dos trabalho demonstrou que o sistema 

de comunica~~o interno da ~rganiza~~o apresenta-se falho. Sabe-se 

que a democratiza~~o da informa~~o passa por funcionários que 

fazem quest~o de se sentirem informados sobre o que está 

acontecendo ou para acontecer com a sua organiza~~o~ pois se 

sentem parte dela. Desperdi~ar este interesse é desmobilizar o 

poder de parti~ipa~~o e de criatividade. E alijar o funcionário 

de i~U ~ifêl~S à ihfbfma~~o~ clara, correta, oportuna sobre os 

alcan~à-los. 
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Recomenda~bes e Sugest~es 

Tendo a pesquisa chegado a um grau de consenso 

nada impede que se ampliem as zonas de considerável~ 

convergências. Tanto mais que~ daqui por diante~ os argumentos 

técnicos ser~o substituidos por vontades politicas. 

A pesquisa sobre a Qualidade de Vida no Trabalho 

detectou na organiza~~o que o trabalhador mudou. o salário ao 

contrário do que pensa a maioria~ n~o é o único motivo a prender 

as pessoas em determinado emprego. Ganhar mais n~o significa 

necessariamente~ render' mais. Chances de particlpa~ào~ de 

realiza~~o profissional~ de condiç~es razoàv~is de trabalho ~ de 

ambiente s~o um diferencial importante de estimulo ao 

individuo e o reconhecimento da organiza~~o ao seu esfor~o de 

trabalho. 

Certas atividades s~o consideradas essenciais para 

garantir o estlmulb de qualquer equipe de trabalho. Para manter 

individuos estimulados e ~apacitados é necessário investir em 

treinamento. Na EBAP tal investimento apresentou-se muito baixo. 

E sabido que as organizaç~es que mais investem em treinamento s~o 

as que apresentam melhores resultados~ 

menor turnover. 

ma10r produtividade e 

Possibilidades de ascens~o e de promoi~o funcional 

s~o têmbém um importante diferencial para permanência do 

funciohà~io Ma organiza~~o. 

Como resultado dessa pesquisa sugere-se que a EBAP 

ateht~ pa~a a qualidade estratégica do seu pessoal e estabeleia 
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métodos de trabalho que proporcionem uma 

organiza~~o às demandas internas/externas; 

rápida adapta~~o da 

um f e e.!1.~-'ª_i;;Ji.. que d e 

fato sirva à circularidade da informa~~o; a incorpora~~o de novos 

valores que digam respeito à participa~~o~ a novos modos de 

resolu~'à(o ; de conflitos e do papel de lideran~a exercido pelo 

chefe; o estabelecimento de uma politica de pessoal clara e bem 

.jefinida~ no que se refere ao desenvolvimento técnico-

profissional e ao estabelecimento de um plano de cargos e 

salários adequados; e a ado<;:~o de pesquisa pet~iódica por 

iniciativa, da própria EBAP para refor~ar atitudes e eliminar 

problemas~ criando um clima adequado em termos de preven~~o da 

sa6de organizacional. 

Conclusôes e Considera<;:ôes Finais 

A e;.:periência com o grupo de foco mostrou-se 

bastante válida facilitando a compreens'à(o e o entendimento dos 

problemas levantados, que contribuiram de maneira decisiva, 

forma~~o do eixo central dessa pesquisa. 

para 

Concluiu-se pela validade da utiliza;'à(o da Régua 

HeLlr-istica, por- ter- demonstr-ado ser- um instr-umento de fácil 

manuseio e entendimento, que na sua amplitude ofer-eceu um lar-go 

elenco de infor-ma<;:~es, explor-adas num cur-to espa;o de tempo~ 

possibilitando um diagn6stico acur-ado dos pr-oblemas, afer-indo o 
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grau desses desajustes e investigando suas possiveis causas. 

Através desse instrumento~ a organizai~o passa a 

llispor de um elemento de caràter din~mico de grande amplitude no 

processo lde diagnóstico e ajustamento de sua saúde 

organ i zaciona 1 ~ possibilitando vàrias leituras dos resultados 

permitindo assim~ a .indica~ão de soluç;:eles 

politicamente mais corretas. 

Acredita-se ser a QVT um elemento din~mico de 

convergência dentro da precariedade e da fragilidade de que 

reveste as rela~~es de trabalho capital do modelo 

funcionalista. 

conflitos~ 

A aplicai~o da QVT cdmo elemento mediador de 

pode ter qualidades prospectivas de investiga~ào elou 

qualidades operacionais de interven~ão~ possibilitando repensar e 

refletir o comportamento individu%rganiza~~o. 

o mundo està evoluindo rumo a maiores niveis de 

incêrteza e gr~us de complexidade de ai~es. O desenvolvimento de 

um comportamento administra~ivo moderno tem que estar relacionado 

com o desenvolvimento organizacional e à ado~ão de uma 

racionalidade administrativa compativel com a implementa~~o das 

mudan~as requeridas. 

Os. elementos indicadores de QVT exercem um 

delicado na arbitragem desse novo quadro organizacional~ 

papel 

mais 

instàvel e mais complexo, no qual o ajustamento e a calibragem 

das de trabalho~ demandam um maior esfor~o 

flexibilidade de adapta;~o, quer por parte dos individuos~ 

por parte da~ organiza;~es. 
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Isto se dà na medida em que haja Gpo~tunid2de de 

desenvolver e favorecer rela~bes fundamentadas em atividades que 

tenham como p~essuposto: 

a) ~stabelecimento de uma ~ela~~o dia16gica ent~e 

e organiza~~o; 

individuo 

b) ge~ai~o e utiliza~~o de info~ma~bes visando orientar as 

a~bes nos p~ocessos e p~àticas administ~ativas; 

c) otimiza~~o no feedback individuo!o~ganiza~~o. 

d) ~elhoramento das condi~bes de pa~ticipa~~o individual no 

processo de mudan~a; 

e) indica~~o de aibes para efetiva~~o de mudan~as; 
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A N E X O S 



ANEXO N. 1 

"QUESTôES PRELIMINARES" elaboradas pela pesquisadora 
a partir de reunibes com o GRUPO DE FOCO 

(Ver roteiro no BLOCO 3. 4, 5 e 6 da _Estrutu.ré:~ 

Base do Questionário) 

BLOCO 3 ELEMENTOS DE ANALISE - DA ORGANIZACAO 

7 
6 
3 

4 
9 
,~, 

Questbes 
" 

" 
" 
" 

Item 3.1 - Atividades Básicas/Tarefa 
Item 3.2 - Processos Informacionais 
Item 3.3 Estrutura Organ1zacional 
Item 3.4 Mudan~a 

Item 3.5 - Comportamento Organizac1onal 
Item ~.O - Processo Decisório 

35 tote:>.l 

~.1- DAS ATIVIDADES 8ASICAS/TAREFA 

Qual a sua avalia~~o a respeito do tempo que você dispbe para 
realiz3ç~o de suas tarefas no ~umprimento dos prazos 
estabelecidos? 

- Quanto de variedade. isto é. e:>. utilize:>.ç~o de 
habilidades pe:>.ra execu~~o de ume:>. mesma te:>.refa 
necessite:>. para executar suas tarefas diárias? 

vár.ias 
voc~ 

Quanto de 
r-esLll tados 

dificuldade. isto é._ capacidade de manter os 
existe na execui~o de suas tarefas diárias? 

Quanto de diversidade. isto é. quantas tarefas de 
diferentes s~o necessárias para execu~~o do seu 
diário? 

QUCimto 
tarefa? 

de criatividade você usa pe:>.ra execu~~o de 

natureza 
trCl.be:>. lho 

sua 

Gradue o seu interesse quanto a oportunidade de 
responsabilidades como reconhecimento pelo 
pessoal? 

assumir novas 
seu desempenho 

- Gradue Sua capacidade de assumir riscos calculados? 

3.2- DOS PRdcESSOS INFORMACIONAIS 

Com ~8~ fF~q~@n~ia você obtém dos seus superiores 
sob~ê ã QUêlidade de execu~~o do seu trabalho? 

feedback 

Quanto de freq6ência de repeti~~o existe na execu~~o de seu 
trabalho diário? 
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Qual o grau de apego à rotina na sua organiza~ào? 

Como você classificaria a base de dados que você dispôe 
consultas na execu~~o do seu trabalho? 

para 

Qual o grau de disponibilidade de informa~~o 

desempenho global de sua organiza~~o. que você recebe 
das chefias superiores? 

sobre Cl 

c:~través 

Quanto de clareza e precis~o contém as determinClI;Ôes 
superiores para execu~~o do seu trabalho? 

3.3- DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Em que medida as suas tarefas s~o compostas de um 
completo que apresenta_ come~o~ meio e fim? 

trabalho 

Em que medida você acha 
ORGANOGRAMA atende aos 
eficiência? 

que a atual 
objetivos 

divis~o do trabalho 
organizacionais 

via 
com 

__ o Como você classificaria o organograma de sua organizaç~o? 

3.4- DA MUDANÇA 

Com que freqfiência ocorrem as mudanças na sua organizaç~o? 

Como você avalia a sua resistência aos processos de mudança? 

Como você avalia a resistência de sua organiza~~o aos processos 
de mudan~a? 

Como você avalia a rapidez de resposta da sua organiza~~o às 
mudan~as? 

3.5- DO COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL 

Como você avalia a rapidez de resposta de sua organizal;~o 

frente aos· processos de mudan~a? 

Como você avalia a sua adaptabilidade aos processos de mudan~a? 

Como você avalia a capacidade do seu setor de trabalho em 
assimilaF mudan~as? 

Como vdt~ cla~sifica o grau de flexibilidade de sua organizaç~o 
quanté àO~ aspectos politicos internos/externos que 
intê~f~~êm di~etamente no seu trabalho? 
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Como você definiria o grau de eficiência~ 
insumo/produto da sua organiza~ào? 

isto é. 

Como você graduaria 
organiza~ào"") 

os resultados finais obtidos 

relê:H;:~o 

pela sua 

Em que grau existe um reconhecimento público a 
atividades desenvolvidas pela sua organiza~ào? 

respeito das 

Como você avalia 
desenvolvimento 

o compromisso da 
técnico-profissional 

com o 
dos seus funcl0nários? 

Gradue a sua capacidade de "sentir" as pessoas"") 

3.6- PROCESSO DECISORIO 

Qual o grau de sua participa~~o nas deçis~es de sua organiza~~o? 

Quanto de autonomia~ isto é~ em que medida lhe é 
decidir sobre como fazer o seu trabalho? 

permitido 

Quanto de controle por responsabilidade~ isto é~ controle por 
avalia~~o de resultados~ existe com'rela~ào ao seu trabalho? 

Quanto de controle por supervis~o. 
interven~~o na forma de realiza~ào 
rela~~o ao seu trabalho? 

Qual o grau de centraliza~~Q do 
sua organiza~ào? 

isto é~ acompanhamento e 
do trabalho~ existe com 

processo decisórlo na 

Quanto de delega~~o~ existe na sua atividade? 

BLOCO 4 - ELEMENTOS DE ANALISE - DO INDIVIDUO 

..,.. Queste:,es .~I 

1 " 
8 " 
5 " 
7 " 

24 total 

Item 4.1 
Item 4.2 
Item 4.3 
Item 4.4 
Item 4.5 

Sistema de Recompensa 
Sistema de Recursos Humanos 
F'articipac;:ào 
Desempenho Funcional 
Atitudes 

4.1- DO SISTEMA DE RECOMPENSA 

Em ~U~ ~éaidá SeU trabalho é reconhecido por seus superiores? 

- Em ~Uê ffiédida seu trabalho é reconhecido por seus colegas? 
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- Pelo reconhecimento do seu trabalho você recebe algum adlclonal 
pecuni'rio? 

4.2- DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS 

- Como você avalia o compromisso da organiza~~o com o treinamento 
de seus funclonàrios~ 

4.3- DA PARTICIPA~AO 

- Gradue o quanto você participa do planejamento estratégico de 
sua organiza~~o? 

Qual o grau de import~ncia que você atribui a participa~~o do 
indivlduo~ na discussâo dos problemas organizacionais? 

Gradue a sua disponibilidade de participa~~o em novos projetos 
que venham a discutir possibilidades de redirecionar o 
comportamento organizacional? 

- Gradue a sua capacidade de negocia~~o? 

Gradue a sua capacidade de perceber o "clima" em si tucu;êles de 
conflito individual? 

- Gradue seu posicion~mento de cren~a no mo~imento sindical de 
sua categoria? 

Gradue a sua participaç~o no movimento sindical de sua 
categoria? 

- Gradue a sua disponibilidade para ouvir opini~es diferentes e 
manter o diàlogo aberto com outras pessoas? 

4.4- DO DESEMPENHO FUNCIONAL 

Quanto de concentraç~o de energia é necessário para a execu~~o 

de seu trabalho? 

Gradue a sua capacidade de planejar seu trabalho? 

Gradue sua capacidade criativa? 

Gradue a sua habilidade de tomar decis~es? 

Gradu. a sua preocupa~~o atual com rela~~o a sua atualiza~~o 

técnico-profissional? 

4.5- DAS ATITUDES 

Gradue O quanto você está satisfeito com seu emprego? 

Gradue o seLI estado de animo em rela~~o ao trabal ho que vem 
desenvolvendo nos últimos 12 meses? 
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- Grd~u~ a COOPQra~~o que voc0 recebe. na e~ecu~~D de seu 
traba.l ho" 

- Gradue a su~ disposi~~o em agir 
".rabalho? 

cooperativamente no seu 

lue gral, você atribui a cC1;npe:;:i~~o com relac;;:~o ao seu trabalho? 

- Que grau você atribui a acomoda~~o das pessoas em relai~o a 
atual sltua~ào existente na organiza~~o? 

_. Çlua) 
oessoal 

grau que você atribui~ atualmente~ a sua motivai~o 

no desenvolvimento do seu trabalho? 

BLOCO 5 - ELEMENTOS DE ANALISE - DO GRUPO , 

6 Questbes 
2 

8 total 

Item ~.l 
Item 5.2 

5.1~ DO CONFLITO 

Conflito 
Lider-ania 

Quanto de intera~~o com outras pessoa~ (pÚblico interno e/ou 
externo)~ requer a execu~~o de suas tarefas diárias? 

- Como você classifica as rela~~es interpessoais e}:istentes na 
sua organiza~~o? 

Qua 1 O sell 
resoluç:~o de 
organiza~~o? 

grau de satisf2~~o com 
conflitos adotados~ 

rela~~("\ aos 
até hoje~ 

- Gradue a sua habilidade de intermediar conflitos? 

Gradue o relacionamento com seus pares (colegas)? 

modos 
pela 

de 
sua 

- Gradue a sua capa.cidade de perceber- o "cl imà" em si tuat;6es de 
conflito organizacional? 

,,(2- DA LIDERANÇA 

Gradue o quanto você está Latisfeito com seu superior? 

Gradue a habilidade de comando/lideran~a do seu chefe? 
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Ib.~. ,AI 
BLOCO 6 - ELEMENTOS DE ANALISE - DO AMBIENTE 

1 Quest~o 
1 
1 
(> 

1 
1 
1 

b total 

,S .1- DA f1UDANI;A 

Item 
Ttem 
Item 
Item 
I+em 
Item 
Item 

6.1 1'1udança 
6.2 - Legisla~~o 

6.3 - Tecnologia 
6.4 Distribui<;~o de Informa<;~o 

6.5 Demanda Qualitativa/Quantitativa 
6.6 Comunicaç~o e Divulgaç~o 

6.7 Estratégias 

- Em que grau você acha que as mudanias externas interferem de 
forma imposi ti '/a nas deci sêies in tErnas de sua organ i z ar:;:~o? 

s.~ DA LEGISLAÇ~O 

Gradue a sua postura quanto aos va10res ético5-mc~ais com 
rela~~o a sua profiss~o? 

6.3- DA TECNOLOGIA 

- Gradue o seu interesse na adoç~o e incorporaç~o de novas 
tecnolLgias no que diz respeito a realiza~~o do seu trabalho. 

6.4- DA DISTRIBUIÇ~O DE INFORMAÇÔES 

- ver item _ "dos processos informacionais"~ Bloco 3!, item ~ ,., 
0_' ..... 

6.5- DA DEMANDA QUALITATIVA/QUANTITATIVA 

- Gradue o quanto você ach~ boa a politica de 
pela sua organiza~~o? 

6.6- DA COMUNICAÇ~O E DIVULGAÇ~O 

pessoal adotada 

- Como você gradua o sistema de divulga~~o dos trabalhos 
desenvolvidos pela organiz2~~o? 

6.7- DA; ESTRATEGIAS 

- Gradue o quanto você conhece do planejamento estratégico de sua 
organiza~~o? 

141 



ANEXO N. 2 

"RELAÇ~O NOMINAL DE PESSOAL/EBAP-RJ" 

P-8AF' 
~~GME~rO ADMINISTRAl. 

NOt1ES 

EBAP-RJ 
~nrique Jeronimo Saravia 
-'?rn~.nd( Sui I herrne Tenór io 
'rmando S~ntos M. da Cunha 
.na Mar~~ B. G. Marquesini 

Carolina Alice C. N. Moraes 
Vania M~r~lda S. P. da Cruz 
Miriam Maia do Amaral 
Reg1na Cardoso de Aguiar 
Silvia Santos Costa Lima 
Maerlita Malheiro de Alc~ntara 
Maria Luiza Schimied 
Marly Batista Trindade 
Myriam Lourdes Goulart 
Vera Lucia de Araujo Silva 
Lidia dos Santos Paulo Saraca 
Affonso Mendon~a (*) 
Nadia Maria Fernandes da Silva 
Cord~lia dos Santos Feliz 
Irene da Costa Araujo 
Vania Mattos da Silva 
CIàudia Regina E. de Aguiar 
Clenio E. Andrade Silva 
Gessy Motta de M. Gondim 
Joarez de Oliveira (*) 
Jose Paulo Sampaio 
Joaquim C. de Castro Filho' (*) 
Paulo Geraldo 
Jorge Luiz dos S. Silva 
Gerson Ferreira da Costa 
Maria de Càssia L. Coutinho 
Paulo Cezar Marcelino Costa 
Francis~o Marcel Benedito 
Roberto de Souza Silva 
Regina D6ria 
Elci Dantas Campos 

CARGO 
EFETIVO 

Prof . E;·: tI"'. Carl"". 
Prof. 
Prof. Adjunto 
F'rof. Adj unto 

Ag. Adm. 

Ag. Adm. 
Pesq. RH 
Ag. Adm. 
Ag. Adm. 
Ag. Adm. 
Ag. Atlm. 
Ag. Adm. 
Au:-:.Ag.Adm. 
Au:·:. Ag. Adm 
rlU:·: • Ag . Adm. 
Au,: .Ag .Adm. 
Au:·: . Ag . Adm. 
Au}: . Ag . Adm. 
Au,: o Ag . Adm. 
ALIX.Ag.Adm. 
AI.I>: o Ag . Adm o 
AuxoAg.Adm. 
Au;·: . Ag . Adm o 
T.Proc.Dados 
Dat.iIogo 
DatiIog. 
Datilog. 
Datilogo 
Aw:. Op. Equip. 
ALI>: . Op o Equi p. 
ContinLlo 
Document. 
TécoArq./SG 

CARGO EM 
COMISSAO 

Chefe Depto. 
Chef2 Depto. 
Chefe Depto. 
Chefe Editor. 
Chefe Centro 

(Istvan) 

Secreto Geral 
Assistente 
Secreto Direto 

Secret.Ger.Cur. 

Secreto Adm. 

Base:Folha Pagamento Fev./92. 33 cargos efetivo 10 cargos comis. 
OBS <*) Participantes do grupo-teste (10 abril/92) 
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T A B E L A S 



; I 

T~BELA No. 1 

HEHQRIA DA FO'_HA DE TA~)ULAr.AO DA P~SQU I SA 

dig/ 
Ci:\mpo \.'ariàvel 

---_._---------- ._--

1 

.3 
4 
::; 
6 

7 

9 

1.2 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

NOTA: 

1 

" ..:.. 

4 
6 

10 
12 
"" ...:...,;,. 

. ....,.":!" 

.;.. __ t 

25 
"7 .... 1 

28 
29 
31 
3::· 
70::: 
:.~I 

~ .. ..., 

39 
40 
41 
42 
41-
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

e 1 se;·:o 
e 3 idade 
e 5 escolari 
a 9 curso 
e 11 termcurs 
a 21 outscurs 
e ~"":!' L_' area 
e 24 inicoutr 
e 26 termoutr 
e 27 ntrabfgv 
e 28 trabfgv 
e 30 Temptrab 
e ~,.., vincleba '_'L 

e 34 den(..Icarg 
e 36 carateba 
e 38 Tempseva 

frequenc 
disponib 
dvtecprf 
centralz 
rapidez 
reconheé: 
particip 
energia 
gostafaz 
conflito 
lideranc: 
divulgac: 

35 Formulariqs distribuidos 
29 Formularias devolvidos 

L i rl h a {~ pu rç; • 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

24 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
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TABELAS DE CONVERSA0 PARA .'.PURAI;AO DOS DADOS 

TABELA liA" (qu.!:?st~o 1 - Sexo) 

~""'se;.:o mascul ino 
.. '=se;.:o femin ino 

------_. 

,f~BELA "B" (quest:lo 3 - Escolaridade 

- 10. graL\ incompleto 
'= lo. gr"'au completo 

20. gr"au incompleto 
- ,-'o. g ::\Ll. completo 

30. g ,,"u incompleto 
:~,o • gt' c\u completo 

TABELA "C" (quest~o 4 - Curso profissional concluido) 

01= Administrador 
02= Psicólogo 
03= Pedagogo/educador 
04= Biblioteconomista 
05= Sociólogo 
06= Economista 
07= Ciências Contàbeis 
08= Estatistica 
09= Engenheiro 
10= Letras 
11= Arquelogia 
12= Educal!i=~o 
13= Fisica 
14= Direito 

LEGENDA: . 
(*) Ciências Exatas 

) Ci~rcias Humanas 

1 
1 

1 

3 
1 
1 
1 
1 

14 

18S: re~pondentes = 12 individuas 
cursos concluidos = 14 
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TABELA 'D" (que6t~o 6a - Outros cursos realizados/e5pecializa~~o) 

01= Inglês 
02= Francês 
03= Espanhol 
04= Técnicas d~ Reda~~o 
05= 8à~'~o em Administra~~o 
?~= Adn~ristra~ào em Servi~os Gerals 
07= COlTiputa~ào/Processamento Dados 
08= Secretàri2 Executiva 
09= Atendimento P6bliro 

# 
# 
# 

** 

** 
** 
** 

lO=:.: Datilogra.fia ** 
11= Métodos e Técnicas Pesquisa em C.Sociais 
12= Ergonomia 
13= Técnicas de Informa~~o ** 
14= Arquivo e gerenciamento de informaçào ** 
15= Admi~istra~ào de Material no Serviço Público 
16= Pbs-gradua~~o l.m Administra~~o P6blica c*) 
17~ Administra~ào em Treinamento 
18= Administra~ào de Pessoal 
19= Administraç~o e Técnicas de Desenvolvimento 
20= Din~mica de Grupo 
21= IAG 1"1aster 
22= Auxiliar de Enfermagem 
23= Administra~~o Financeira 
24= Mestrado em Administra~~o Pública 
25= Comportamento Humano na Empresa 
26= Auditoria 
27= Pesquisa Ocupacional 
28= Filosofia da Educa~~o 
29= Administra~ào para o Desenvolvimento 
30= Direito Internacional Americano 
31= Mestrado em Filosofia 
32= Doutorado em Administra~~o Pública 

------._--------------------
LEGEND I: 
(#) = l_inguas estrangeiras' = 3 

(l) 

** 

( ) = ddministra~~o nivel gerencial e operacional = 14 
<*> = Dire~~o = 7 
(**)= Técnicas Administrativas = 8 

TABELA IIE u (quest~o 6b - Area de cursos de especializa~~o/nivel) 

1= Dire~~o 
2= Gerencial 
3= Operacional 
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TABELA "F" (quest~o 7 - Trabalhou outros órg~os FGV) 

1= n~o trabalhou antes na FGV 
2= sim t~abalhou outro orgâo FGV 

TABELI! "G" (quest~o B - Vinculo atual EBAP/unidade) 

01= Dire~~o e Subdire~~o 

02= Departamentos 
03= Secretaria Geral 
04= Secretaria Administraç~o 
05= Secretaria Ensino Especial (G~) 

06= S~to~ de Convênios 

TABELA "H" (quest~o 9 - Denomina~~o do cargo atual) 

O~.= Professor Extra Carreira 
02= Profe~sor Adjunto 
03= Professor 
04= Pesquisa Recursos Humanos 
05= Assistente de Coorde~a~~o/ Técnico de Dire~~o 
06= Agen~e Administrativo 
07= Auxiliar de Agente Administrativo 
08= Técnico Processamento Dados 
09= Documentalista 
10= Agente Opera~~o de Equipamentos 
11= Auxiliar de Opera~~o de Equipamentos 
12= Auxiliar de Ensino 
13= Técnico de-Arquivo 
14= Da ti I ógrt;\ fo 
15= ContinLlo 
16= Chefe G.E.! Diretora RAP 
17= RE:?datora 

-----~----------------------------------------
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TABELA "I" (quest~o 10 - Ca .... go/atividade ante .... io .... na EBAP) 

\)1= Professor E~{tra C:.\rreira 
02= Pro1'essor Adjunt.o 
'~)3= Pro" essar 

'4=0 F'E'S l_o lsa F:ecursos Hum,inos 
l)I:.r~ 145S Eo ten tI:..' de c..oordenç.'11;:g(o/ 1 é cru cu df::' l)~ re~:~o 
.;Ó'~ Age"ite AdlTll.nistratl.vo 
07= Auxl.liar de Agente Administrativo 
08= Têcnico Processamento Dados 
09= Documentalista 
10= Agente Opera~~o de Equipamentcs 
11= Auxiliar de Opera~ào de Equipament.os 
12= Auxil~ar de Ensl.no 
13= Têcnico de Arquivo 
14=- Datilógrafo 
15= Continuo 
16= Chefe G.E./ Diretora RAP 
17= Redatora 
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