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“Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem 

perder o que, com  

frequência, poderíamos ganhar, por simples 

medo de arriscar”. 

Willian Shakespeare 



RESUMO 

 

A qualidade de vida no trabalho (QVT) sofre influência direta do ambiente, assim como varia 

conforme as funções exercidas por cada um. Nesse sentido, a qualidade de vida no trabalho 

(QVT) daqueles que laboram no Sistema Penitenciário Federal brasileiro é bem mais 

complexa do que se pode imaginar. Baseando-se neste cenário, o ambiente prisional já evoca 

naturalmente um estigma de ambiente pesado e estressante, o qual muitas vezes visto como 

quase que incompatível para se alcançar uma QVT. Diante dessas considerações, o objetivo 

geral do presente estudo foi de analisar os fatores que influenciam na qualidade de vida dos 

servidores do Sistema Penitenciário Federal na Penitenciária Federal na cidade Porto Velho, 

Rondônia. A fundamentação teórica baseou-se em Ferreira et al. (2010), Vieira e Hanashiro 

(1990), Fernandes (1996), Bom Sucesso (1988), Moreira (2000), Gil e Feinstein (2000), 

Patrick (2003), Kanaame (1994), Fleck (2008), Zanelli (1996), e Belusci (2005). Para tanto, 

foi realizado um estudo de caso descritivo, com abordagem quantitativa. A amostra coletada 

foi de 51 respondentes, todos pertencentes ao cargo de agente federal de execução penal da 

Penitenciária Federal da Unidade de Porto Velho. O instrumento utilizado para coleta de 

dados foi um questionário avaliativo de qualidade de vida, o WHOOQL-BREF, desenvolvido 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Conclui-se, portanto, que os principais 

resultados apontam para uma Qualidade de Vida no Trabalho satisfatória diante do que foi 

relatado, no entanto, observa-se que ainda há uma necessidade de empenho no que diz 

respeito a saúde e bem-estar do servidor, no que envolve as políticas implementadas com o 

foco na melhoria na QVT. 

 

Palavras-Chave: Qualidade de vida. Qualidade de vida no trabalho. Sistema Penitenciário 

Federal. 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Quality of life at work (QWL) is influenced directly by the environment, as well as varies 

according to the functions performed by each one. In this sense, the quality of life at work 

(QWL) of those working in the Brazilian Federal Penitentiary System is much more complex 

than can be imagined. Based on this scenario, the prison environment naturally evokes a 

stigma of a heavy and stressful environment, which is often seen as almost incompatible to 

achieve QLT. In view of these considerations, the general objective of the present study was 

to analyze the factors that influence the quality of life of the servers of the Federal 

Penitentiary System in the Federal Penitentiary in the city of Porto Velho, Rondônia. The 

theoretical basis was based on Ferreira et al. (2010), Vieira and Hanashiro (1990), Fernandes 

(1996), Bom Sucesso (1988), Moreira (2000), Gil and Feinstein (2000), Patrick (2003), 

Kanaame (1996), and Belusci (2005). For that, a descriptive case study was carried out, with 

a quantitative approach. The sample was composed of 51 respondents, all belonging to the 

Federal Criminal Enforcement Agent of the Federal Penitentiary of the Porto Velho Unit. 

The instrument used for data collection was an evaluation questionnaire on quality of life, 

the WHOOQL-BREF, developed by the World Health Organization (WHO). Therefore, the 

main results are pointed to a satisfactory Quality of Work Life In view of what has been 

reported, however, it is observed that there is still a need for commitment regarding the health 

and well-being of the server, in what involves the policies implemented with the focus on 

improving QVT. 

 

Key words: Quality of life. Quality of life at work. Federal Penitentiary System. 
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1 INTRODUÇÃO 

A qualidade de vida no trabalho (QVT) nem sempre foi uma preocupação existente 

nas relações trabalhistas, tanto no setor público como privado. Estudos apontam que sua 

origem é relativamente recente, por volta da década de 50 na Inglaterra, e seu 

desenvolvimento se deu principalmente na Escola de Relações Humanas e na Escola 

Comportamentalista. As teorias preconizadas nas duas Escolas destacaram a QVT 

vinculando-a aos estudos sobre motivação, satisfação e clima organizacional, buscando nela 

o ponto para aflorar as potencialidades a serem desenvolvidos a partir da necessidade de 

realização das pessoas (Fernandes, 1996) e Búrigo (1997). 

A qualidade de vida no trabalho sofre influência direta do ambiente, assim como varia 

muito conforme as funções exercidas por cada um. Nesse sentido, a QVT daqueles que 

laboram no sistema prisional brasileiro é bem mais complexa do que se pode imaginar. 

Observa-se diariamente nos noticiários um sistema penitenciário falido, superlotado, 

oneroso, ineficiente e ineficaz na execução da pena na maioria dos estados brasileiros. Por si 

só, o ambiente penitenciário gera um estresse natural na maioria das pessoas, e laborar nele, 

lidando com tais aspectos que só aumentam o estresse e perigo, não é uma tarefa muito fácil.  

 Num contexto isolado do país, concebido em 2006 pelo Departamento Penitenciário 

Nacional (DEPEN), tem-se o Sistema Penitenciário Federal (SPF), um regime diferenciado 

de execução penal bastante rigoroso, o qual veio para isolar as principais lideranças 

criminosas do país. O SPF possui um quadro funcional multidisciplinar, com servidores de 

especialidades diferentes que exercem um serviço público de alta complexidade, no qual 

envolve tanto a custódia como aspectos relacionados ao tratamento penitenciário. A rotina 

de trabalho é tensa, por ser um trabalho considerado de risco e também por apresentar 

eventuais prejuízos à saúde física e mental tais como fadiga, estresse funcional e outros 

agravos decorrentes das atribuições do cargo. 

 O SPF possui 4(quatro) unidades em diferentes regiões do país, e uma quinta unidade 

ainda em execução com a previsão de entrega para 2018, na qual se dará destaque para 

Penitenciária Federal de Porto Velho – RO (PFPV), na qual se verificará a qualidade de vida 

dos servidores lotados naquela unidade, adotado como base teórica conceitos da teoria das 

relações humanas, conceitos relativos a qualidade de vida e em torno a responder a seguinte 
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questão: Quais os fatores que influenciam na qualidade de vida dos servidores do Sistema 

Penitenciário Federal na Penitenciária Federal em Porto Velho? 

 

1.2 Objetivos da Pesquisa  

 Os objetivos da pesquisa estão aqui subdivididos em objetivos gerais e objetivos 

específicos para abranger os aspectos no sentido mais amplo e ainda para detalhar as ações 

que foram trabalhadas neste estudo de caso.  

 

1.2.1 Objetivo Geral: 

 Analisar os fatores que influenciam na qualidade de vida dos servidores do Sistema 

Penitenciário Federal na Penitenciária Federal em Porto Velho. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

• Identificar o perfil demográfico dos servidores da PFPV. 

• Conhecer o cotidiano de trabalho em uma Penitenciária federal situada na cidade de 

Porto Velho. 

• Levantar as características de qualidade de vida da população estudada segundo os 

domínios: físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente. 

• Verificar as políticas de promoção e prevenção implementada focada na melhoria da 

qualidade de vida dos profissionais penitenciários. 

 

1.3 Justificativa e Relevância da Pesquisa 

O que motivou a elaboração deste estudo, tratando como tema central qualidade de 

vida no trabalho foi o interesse em se conhecer melhor a partir da análise dos fatores que 

afetam a qualidade de vida e descobrir por meio dessas informações como amenizar e 

encontrar melhorias que visem um padrão satisfatório de QVT dos servidores do Presídio 

Federal. 

O Sistema Penitenciário Federal (SPF) é um órgão relativamente novo, mas verifica-

se que a preocupação da qualidade de vida do trabalho tem amadurecido e ganhado força. A 
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justificativa que motivou a referida pesquisa se deve ao fato da autora pertencer ao quadro 

do sistema Federal e diretamente observar os possíveis elementos que tornam o ambiente 

carcerário mais suscetíveis a pouca percepção de uma boa qualidade de vida no trabalho 

(QVT). E como é conhecimento de todos, o ambiente prisional já evoca naturalmente um 

estigma de ambiente pesado e estressante, no qual muitas vezes visto como quase que 

incompatível para se alcançar uma QVT. Além do mais, já houve um número considerável 

de afastamentos na unidade, e o estudo poderá de uma certa maneira, ainda que superficial, 

investigar os motivos. 

Logo, esse trabalho faz-se importante ao campo acadêmico, pois o tema abordado, 

qualidade de vida tem sido evidenciada cada vez mais em nosso atual contexto, e envolve de 

modo geral o requisito fundamental para bom equilíbrio do indivíduo no desenvolvimento 

de suas potencialidades. Resultando em uma maior satisfação do servidor com práticas 

voltadas para facilitar o desenvolvimento de suas tarefas, e como consequência uma 

efetividade nos resultados no ambiente organizacional. 

Diante, desse cenário, acredita-se que este trabalho agregue ainda mais a partir das 

teorias estudadas para aplicação que foi utilizada por se tratar de um estudo de caso. E por 

meio dos resultados alcançados, após a conclusão da pesquisa, será obtido respostas que 

possam vir a estimular e ampliar a visão do leitor acadêmico de forma a melhorar o seu 

desenvolvimento em relação ao campo da pesquisa. E também a partir da análise das 

respostas obtidas na pesquisa, o Órgão poderá utilizá-la para realizar e ampliar as políticas 

que melhorem a qualidade dos servidores do SPF, e servir de base para melhorias futuras, 

não só para a Unidade de Porto Velho – RO. 

Para discutir e buscar esclarecer alguns destes pontos sobre o exposto, essa 

monografia foi estruturada em cinco seções. Na primeira seção além da introdução 

apresentam-se a problemática, os objetivos, geral e específicos, e a justificativa. Na segunda 

seção, tratou-se exclusivamente do referencial teórico, conceituando o tema Qualidade de 

Vida no Trabalho. A terceira seção traz a metodologia empregada para coletar e tratar os 

dados.  Na quarta seção, tem-se a análise dos resultados, com o intuito de atender aos 

objetivos e a problemática levantada. A quinta seção, encerra o estudo com as considerações 

finais. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 Nessa etapa do trabalho são abordadas as principais teorias, conceitos relacionados à 

qualidade de vida, qualidade de vida no trabalho, a teoria das relações humanas e a Síndrome 

de Burnout, baseando-se em diversos autores como Ferreira et al. (2010), Souza e Guimarães 

(1999), Vieira e Hanashiro (1990), Fernandes (1996) Silva e De Marchi (1997), Bom Sucesso 

(1988), Patrício (1999), Moreira (2000), Gil e Feinstein (2000), Patrick (2003), Lipp e Rocha 

(1994),  Vasconcelos (2001), Silva Filho e Montedo (1996), Rodrigues (1994), Kanaame 

(1994), Fernando e Gutierrez (1988), Fleck (2008), Zanelli (1996), Belusci (2005), França 

(2001), Minayo et al (2000), Barreto e Coutinho ( 2009), entre outros citados. Todas as teorias 

estão acordas com a linha de pesquisa do presente trabalho. 

 

2.1 QUALIDADE DE VIDA 

  

A qualidade de vida, segundo Moreira (2000), está relacionada diretamente com o 

bem-estar, de forma que quanto maior for vivenciado este bem-estar por uma pessoa, melhor 

está a sua qualidade de vida. No entanto, esta percepção observada está ligada não só uma 

dimensão subjetiva, mas a um contexto histórico-social, referente ao cenário da época e ao 

grau de desenvolvimento social. Em outras palavras, tudo que visa proporcionar uma 

melhoria nas condições de vida e aumento do bem-estar se refere ao conceito de qualidade 

de vida. 

Com o passar dos anos essa questão torna-se cada vez mais importante e há uma 

ênfase maior nos estudos voltados para programas que visam a busca pela qualidade de vida 

de seus trabalhadores em suas organizações, tendo em vista que há preocupação com esse 

entendimento e o papel social do trabalho no desenvolvimento do Homem no que se refere 

ao ser produtivo que almeja a satisfação, o bem-estar social.  

 Consonante a Moreira (2009) o trabalhador é visto como capital humano da 

organização, parte integrante e construtor de todo o sistema. E também observaram que para 

atingir o sucesso, percebe-se ainda uma necessidade para melhores condições de trabalho que 

satisfaça o trabalhador, não visto apenas como recurso que a organização dispõe, mas como 

capital humano presente para agregar e integrar todo o sistema da organização. 
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 A temática QVT tem sido foco de inúmeros estudos que se preocupam com a 

concepção e o papel social do trabalho no desenvolvimento do Homem, enquanto ser 

produtivo que busca a satisfação, a felicidade na sociedade. 

 Nesse contexto, Moreira (2000), constata que o aumento do bem-estar pode gerar a 

redução de doenças psicossomáticas as quais estão atreladas ao estresse, à tristeza e 

melancolia, ou seja, logo, um avanço da qualidade de vida. Portanto, fazer o que gosta, reflete 

na redução de doenças psicossomáticas.  

 Aprofundando nos conceitos, Gil e Feinstein (apud FLECK, 2000) faz distinção da 

qualidade de vida de status de saúde quando discursam que a qualidade de vida é um reflexo 

do modo como o paciente enxerga e não uma definição de seu status de saúde. E a partir 

dessa percepção age em relação ao seu status de saúde, como também a outros assuntos que 

não estejam relacionados somente a saúde, na vida do indivíduo. 

 Desta forma, tendo por base a percepção desses autores anteriormente citados, 

constata-se que o ambiente no qual as pessoas estão inseridas também exerce uma influência 

para a comunidade, no qual é ratificado por Patrick (2003), quando relata que há uma 

concordância quando se afirma que a qualidade de vida é um conceito mais amplo que apenas 

o estado de saúde, pois envolve outros aspectos do ambiente que podem ou não ter como 

interferência por doenças ou constatado como saúde. 

Segundo Vasconcelos (2001), a qualidade total permitiu abertura para o início da 

discussão em relação a qualidade de vida no trabalho. E é vista hoje como algo de extrema 

importância pois entende-se que o trabalho toma uma parte significativa na vida do indivíduo.  

A partir do advento da revolução industrial, a participação do homem na produção de 

bens e serviços, fez com que sua identidade ficasse confusa. E por consequência desse modo 

como a organização do trabalho se estruturou, espelhou no trabalhador, de forma a afetar sua 

saúde mental como reflexo de uma organização mais rigorosa do trabalho. E por este cenário 

apresentado, foi o que mobilizou movimentos de questionamentos direcionadas ao indivíduo, 

tais como o ritmo de trabalho, flexibilidade, conteúdo da tarefa e participação. Ou seja, a 

procura de uma atmosfera que propiciasse um lugar no qual o trabalhador se sentisse 

realizado incentivou a trazer à tona a questão da QVT. 

Os autores Silva Filho e Montedo (1996) asseguram que produtividade competitiva é 

alcançada por meio de ambientes que proporcionam a participação de todos os envolvidos 
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no trabalho. E esta relação do indivíduo com o trabalho oferece uma inter-relação com a 

qualidade de vida, proporcionando uma condição melhor de trabalho. 

Observando a evolução de QVT em esfera mundial, Rodrigues (1994), descreve que 

na década de setenta, influenciado pela forma de excelência do modelo japonês, surgem os 

primeiros movimentos para empregar a implementação da QVT dentro das organizações. Na 

década de oitenta, o cenário da competitividade mundial, o forte desenvolvimento 

tecnológico e a procura incessante por parte das organizações em busca de aperfeiçoamento 

de seu desempenho relativos a competitividade e produtividade, que impulsionou os estudos 

no campo de QVT. 

 E esse termo, Qualidade de vida no trabalho, incorpora um conceito não muito bem 

definido e vem acompanhado de um certo nível de falta de clareza em sua compreensão. 

Segundo Rodrigues (2002, p.57) QVT tem diversas facetas: 

• Nos anos sessenta – é destacado aspectos relativos a atitude de cada indivíduo em 

relação a experiências de trabalho; 

• Nos anos setenta – o enfoque no clima do ambiente de trabalho mais agradável 

buscando o bem-estar do trabalhador; 

• Nos anos 80 – a qualidade de vida como sinônimo de produtividade e relacionada 

à qualidade total. 

• Nos anos 90 e começo dos anos 2000 – é focada na dimensão humana do trabalho, 

colocando o homem como ser biopsicossocial. 

  

Segundo Kanaame (1994) segue uma visão concordando com outros autores já 

citados neste trabalho, relacionando a qualidade de vida no trabalho com às necessidades 

humanas e seu nível de satisfação, incluindo também emoções, satisfação, percepção e 

incentivos e benefícios materiais, como salários.  

E como já mencionado, o termo QVT começa a ser usual no início dos anos 70, com 

o início das mobilizações e as investiduras tem início nas organizações. 

 Como já dito por Rodrigues, Fleck (2008) observa, reafirmando, conquanto o termo 

“qualidade de vida” esteja há algum tempo mais difundido, inserido em muitos textos 

científicos, debatidos corriqueiramente, por muito tempo não existia um consenso para sua 

definição. 
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 Segundo Fleck (2008) relata que o conceito de qualidade de vida originou no início 

de 1970 e cita os seis estudos que desencadearam para o desenvolvimento do conceito: 

• Busca de indicadores sociais. 

• Insuficiência das medidas objetivas de desfecho em saúde. 

• Psicologia positiva. 

• Satisfação do cliente. 

• Movimentação de humanização da medicina. 

 

E a partir disso, observa-se que inicialmente tentava-se encontrar a felicidade e o bem-

estar, e depois de algum tempo foi observado que essas duas referências eram um combinado 

de diversos fatores e a busca desses fatores, primordial para obter uma qualidade de vida, foi 

decisivo para a contribuição deste conceito. 

De acordo com Silva e De Marchi (1997), Bom Sucesso (1988) e Patrício (1999), a 

QVT é mutável, baseando-se na percepção de cada pessoa tem da vida e do trabalho. Também 

depende das expectativas de cada um. 

As ações de QVT, Segundo Bom Sucesso (1998) a partir das perspectivas mais à 

frente em relação ao trabalho, visam uma relação de trabalho mais voltada para humanização, 

tendo como consequência pessoas mais felizes e satisfeitas no trabalho em que exerce e com 

melhor qualidade de vida. 

Os autores Fernando e Gutierrez (1988), igualmente perceberam que a QVT por ser 

alcançada por um viés humanista, visando a transformação do ambiente de trabalho conforme 

as vontades almejadas por parte dos trabalhadores. 

Acrescentando mais os estudos na QVT, os autores Silva Filho e Montedo (1996), 

reiteram que por meio de ambientes interativos a aspirada produtividade competitiva é 

alcançada. E tal interação do indivíduo com o seu trabalho promove uma inter-relação com 

a qualidade de vida, pois permite que o trabalhador tenha uma condição de trabalho mais 

condizente com o seu bem-estar. 

E no que se refere a satisfação, o autor Zanelli (1996) observa que o trabalho que é 

exercido e o ambiente no qual encontram-se inseridas as atividades a serem executadas 

necessitam de sentido e significado consistente ligado a valores deste trabalhador. 

Retomando Moreira (2000) no qual relata, dizendo que o trabalho é uma forma de buscar a 
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qualidade de vida, porque envolve a pessoa em alguma atividade, tanto física como 

intelectualmente, e as mantém úteis diante a sociedade e ressaltando que para o autor bem-

estar é sinônimo de fazer o que gosta. 

Em uma outra visão, para Vieira (1990) a QVT está relacionada com as questões da 

assepsia ambiental: melhoria nas condições de trabalho, atingindo todas às colações de 

qualquer nível hierárquico e natureza, nas variáveis comportamentais, ambientais e 

organizacionais de acordo com as políticas de Recursos Humanos, tornando o trabalho mais 

humanista, de forma a ter um resultado satisfatório para ambos os lados, do empregado como 

para a organização. 

O que é abordado por Oliveira Mello (2006) no qual enxerga a qualidade de vida com 

o significado de entender e buscar a assistir a pessoa em suas necessidades integrais que 

envolve às dimensões mental, física, social, emocional e espiritual. E enfatiza que tal 

definição tem vasta dimensão do ser humano, e que para conseguir atingir a uma avaliação 

de qualidade de vida significa entender e procurar atender o ser humano em suas necessidades 

integrais. 

Na década de 20, deu início a chamada escola de Relações Humanas, vindo 

acompanhada a Teoria de Maslow, hierarquia das necessidades, sendo considerado um dos 

que impulsionou o estudo sobre a QVT. 

Segundo o autor Schmidt (2004), os primeiros questionamentos que impulsionaram 

estudos científicos em relação as condições físicas do local de trabalho, no contexto da era 

industrial, nos Estados Unidos, conforme mencionado anteriormente, originou-se em 1920, 

com os experimentos de Hawthorne, localizado na Western Electric Company, no qual o 

estudo desenvolvido se tratou dos efeitos da iluminação do ambiente de trabalho sobre a 

como refletia na produtividade dos trabalhadores. 

Na sequência, o autor Rodrigues (1994) ratifica relatando do surgimento de Mayo 

(1927) com seus experimentos tidos como de grande significância aos estudos em que se 

tratava do comportamento humano no trabalho, sendo a sua maior contribuição do decorrer 

de seu trabalho a comprovação que a recompensa e o pagamento remuneratório não se tratava 

do único fator que afetava a satisfação do trabalhador, e acrescentou que o indivíduo era 

motivado através de recompensas simbólicas, sociais e não materiais. Houveram algumas 

críticas em seus estudos quanto as metodologias adotadas por ele. Elton Mayo contribuiu 
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para o surgimento dos estudos sobre o comportamento humano no trabalho, no qual originou 

à Teoria das Relações Humanas, em consequência da necessidade do olhar mais humanizado 

e democrático do sistema de trabalho na era industrial. E considerando também os 

experimentos de Hawthorne, no qual houve igualmente um enorme avanço para o 

desenvolvimento dos estudos do comportamento humano e para qualidade de vida no 

trabalho.  

Logo, a escola das Relações Humanas trouxe uma visão diferente do homem 

contestando das que era visto na Teoria Clássica e Científica, no qual agora o elemento 

humano é visto como sujeito capacitado em realizar as mudanças necessárias para o 

desenvolvimento da Organização e deixando de ser visto somente como mero executor de 

tarefas. 

Essa Teoria ganhou força após a 1° Guerra Mundial, no qual o desencadeamento da 

produção industrial americana veio acompanhado com uma enorme discrepância em relação 

aos lucros obtidos das empresas com os ganhos dos trabalhadores do qual não condizem a 

realidade do crescimento industrial. E a partir desse impasse na divisão dos lucros com os 

trabalhadores, permite a abertura de uma instabilidade ocorrida em 1929, uma crise que deu 

início nos Estados Unidos da América e se espalhou mundialmente. 

Na mesma linha de pensamento dos autores Stoner e Freman (1999) relata que a teoria 

das Relações Humanas “surgiu das primeiras tentativas de se descobrir sistematicamente os 

fatores sociais e psicológicos capazes de criar relações humanas eficazes”. Logo, a escola 

das Relações Humanas apresenta uma nova forma de pensar na maneira de propor soluções 

aos problemas advindos do ambiente organizacional. 

 O grande marco na teoria humanística é colocar o homem como elemento vital para 

organização, no qual seus desejos, conflitos e vontades são relevantes para mesma. E a partir 

das ideias da Escola Humanista o desenvolvimento organizacional está associado a uma 

organização mais voltada às pessoas do que as técnicas e recursos. 

E nesse cenário econômico, político e social foi incorporado a Teoria das Relações 

Humanas no qual propõe estudar o incentivo social, ligado a psicologia do trabalho e sob a 

ótica social do trabalhador, enfatizando os estudos na área social como elemento chave da 

administração. 
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 Segundo Taylor (1987), a propagação de sua doutrina modificou a natureza do 

trabalho, baseados nos princípios de mecanização repetitividade, igualdade e fragmentação. 

Essa linha de trabalho era voltada para um trabalho altamente mecânico, não exigindo o 

esforço intelectual. Houve a troca do trabalho artesanal, no qual o indivíduo possuía o 

domínio do processo de fabricação do produto pela forma padrão da execução. E esse novo 

procedimento da execução das tarefas anulava na forma de expressão das potencialidades 

criativas e muitas vezes afetava a saúde mental do trabalhador, fazendo-o sentir-se 

desmotivado na execução de suas tarefas diárias, deixando-o sem condições de manter o 

ritmo que era proposto ao trabalhador. 

Taylor deixou registrado algumas ideias que pretendia ser aplicado na organização do 

trabalho: 

• Achar uma melhor maneira; 

• Pessoas com perfil ideal para determinada tarefa; 

• Supervisão, recompensa e punição; 

• Utilização de assessoria e planejamento; 

• Administração como ciência; 

• Separação do trabalho e especialização do operário; 

• Estudo da fadiga humana; 

• Pesquisa de tempos e movimentos e estudo do trabalho; 

• Criação de cargos e tarefas; 

• Incentivos salariais e prêmios de produção; 

• Condições proporcionados aos trabalhadores; 

• Conceito do homem econômico; 

• Padronização; 

• Supervisão funcional; 

Houve uma insatisfação por parte dos trabalhadores, que foi manifestada através de 

greves, ausências por consequência do modo de como Taylor estruturava a organização do 

trabalho. 

Com objetivo de conseguir alternativas para frear esses manifestos, começaram a 

nascer teorias voltadas para os trabalhadores referente a flexibilidade, ritmo de trabalho, 

substância da tarefa e participação desempenhada pelo trabalhador. E por meio dessas teorias 
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que foram surgindo, aparece a teoria da Relações Humanas, no qual objetivou a humanização 

do trabalho, em meio aos movimentos e pesquisas conjuntas voltadas para a preocupação 

com o indivíduo. 

Logo, aos poucos foi modificando o cenário, de forma gradual, no qual a 

racionalização do trabalho foi substituída pela ampla visão da organização do trabalho 

almejando um ambiente propiciasse ao indivíduo uma realização, de forma a incentivar a 

questão da QVT, são os pensamentos de Filho e Santos (1997). 

O autor Boianovsk (2000 apud SANTANA, 1998) revela que no contexto Brasileiro, 

durante a Era Vargas, já existia a preocupação em relação a saúde do trabalhador. Havia um 

Decreto no qual determinava que os trabalhadores teriam o direito de ter um lugar estipulado 

para fazer suas refeições adequadamente. Tal programa, intitulado Programa de alimentação 

do trabalhador (PAT) só foi criado em 1976, por meio da Lei n° 6.321 de 14 de agosto de 

1976, no qual visava proporcionar uma alimentação mais adequada ao trabalhador, refletindo 

a queda dos acidentes de trabalho e consequentemente melhorando a produção. 

Seguindo esse mesmo pensamento, Rodrigues (2002) releva que nos anos sessenta, 

foi considerado um grande momento, pois desencadeou nessa época o manifesto dos 

trabalhados norte-americanos, juntamente com as ações dos estudantes franceses, 

reivindicando e exigindo melhores condições de trabalho, exigindo seus direitos dentro das 

organizações a fim de alcançar a uma realização profissional. 

O ciclo necessidade e comportamento é uma das grandes razões para influência das 

ações individuais, para uma apreciação da QVT.  Logo, o estudo da motivação do indivíduo 

foi onde surgiu a preocupação com a satisfação do indivíduo no seu meio de trabalho aliado 

à sua qualidade de vida. 

A motivação é composta por uma teia complexa de inter-relação que é evidenciada 

nas teorias que surgiram e ilustram este fato. E como já foi dito, o modelo da hierarquia das 

necessidades, faz parte dessas teorias. 

Soto (2005) relata que a procura por segurança, se traduz pela necessidade de 

estabilidade e proteção. O indivíduo quando não tem essa necessidade suprida revela um 

bloqueio para assumir riscos. A procura para se sentir satisfeito é diária, a vontade de 

pertencer a um grupo, de ter amizades, tem um papel de grande importância na vida de um 
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trabalhador dentro da organização, pois proporciona um contato saudável, tornando o 

ambiente laboral mais colaborativo, alcançando a satisfação só com as execuções das tarefas. 

O conceito de qualidade de vida no trabalho foi estipulado no início da década de 50, 

com o início das pesquisas que trata do envolvimento do indivíduo versos trabalho versos 

organização. Para Macêdo (2004) ressalta que a que a averiguação Sócio técnica teve seu 

começo tratando sobre o assunto na Inglaterra, pela pesquisa de Eric Trist, a partir das 

relações conflituosas entre os trabalhadores no local no qual trabalhavam, nas minas de 

carvão, depois início do processo de reestruturação do trabalho e a sua mecanização. 

Por não existir um consenso quanto a sua definição, a qualidade de vida é inserida de 

uma maneira muito ampla quando aplicado nas organizações, de tal forma que quando fazem 

referências a propostas de benefícios e incentivos são vistos pelos trabalhadores como 

qualidade de vida. 

De acordo com Verrazo apud Macêdo (2004) serão apresentadas as versões definindo 

o conceito de qualidade de vida a partir de seu entendimento demostradas no Quadro 1 a 

seguir: 

QUADRO  1: Conceitos de Qualidade de Vida Por Diversos Entendimentos. 

AUTOR(ES) CONCEITOS A PARTIR DE SEU ENTENDIMENTO 

Wanton  

(1973) 

enxerga a qualidade de vida no trabalho com um viés humanista e ambiental, 

colocando a sociedade feita de um alicerce com um contexto industrial voltada para 

tecnologia mais desenvolvida, da produção em grande escala e desenvolvimento 

econômico.  

Hackman 

(1975) 

a QVT é a mensuração da forma como o indivíduo se torna capaz para suprir suas 

necessidades da vida pessoal de cada um, através das experiências adquiridas na 

vivência de seu trabalho e da vida. 

Davis  

(1981) 

conceitua a QVT de uma forma mais direta, como condição favorável e 

desfavorável que causa o local de trabalho para cada indivíduo e refere-se como 

objetivo para servir de alicerce, empregos que proporcione de forma equilibrada a 

excelência, tanto na vida pessoal do trabalhador como para produtividade para a 

organização. 

Skiou e Blondin  

(1984) 

a qualidade de vida é realização do que trata a filosofia com viés humanista.  

 

Quirino  (1987) trata a QVT de maneira metódica e global condizente ao que era tratado na área de 

Recursos Humanos por meio pesquisas sobre motivação, a satisfação no trabalho e 

os fatores ambientais e econômicos. 

Nadles e Lawler  

(1983) 

tratam QVT pela maneira de dedução sobre os indivíduos, a organização e o 

trabalho, baseando como fatos diferentes o cuidado com o choque do trabalho na 

vida das pessoas e a sua atividade laboral, assim como o propósito da contribuição 

da resolução dos conflitos organizacionais e às deliberações por parte da mesma. 

Siqueira e Coleta  

(1989) 

tem uma visão que abrange múltiplos aspectos relacionando esses diversos fatores 

juntamente com seus elementos interligados do qual fazem parte o sistema de uma 

organização, e que ao empossar certos valores, causaria um efeito positivo ou 

negativo a todos os elementos envolvidos. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Nesse sentido, descrevendo mais detalhadamente o que Abrahan H. Maslow 

desenvolveu em relação às necessidades do ser humano, uma pirâmide composta por cinco 

necessidades fundamentais e hierarquizando-as conforme os aspectos: fisiológico, segurança, 

amor, estima e autorrealização (FERREIRA et al., 2010). 

Mantendo-se nessa linha e considerando o ambiente social, Barreto e Coutinho (2009) 

refere-se um conjunto de necessidades básicas do ser humano, com relação as condições 

objetivas de vida, inseridas nas áreas como saúde, educação, cultura, lazer, alimentação, 

transporte, moradia, trabalho; e outras relacionadas a condições subjetivas das pessoas. E 

conclui seu pensamento afirmando que a qualidade de vida não se restringe apenas nas 

emoções, mas é encontrada também nos aspectos sociais. Logo, se houver uma interação 

saudável entre as pessoas, haverá por consequência, um bom ambiente para obter uma 

estabilidade psicológica e para começar a aflorar as potencialidades dos indivíduos, atingindo 

uma qualidade de vida positiva. 

A autora Limongi-França, uma das mais influentes autoras e pesquisadora na temática 

QVT refere-se como o processo de gestão do bem-estar, no qual se tem por alicerce uma 

visão composta a partir das necessidades biológicas, psicológicas e sociais, visão 

biopsicossocial. E esse conceito surgiu a partir da medicina psicossomática, que é apoiada da 

visão integrada do indivíduo: complexo sociopsicossomático, as condições de vida são 

respondidas pelas potencialidades biológicas, psicológicas e sociais (FRANÇA, 2001). 

A partir das pesquisas elaboradas pela autora Limongi-França (1996), no qual 

apresenta vários conceitos sobre a QVT, que serão demostrados no Quadro 2, a seguir. 

 

QUADRO  2: Conceitos de Qualidade de Vida no Trabalho (continua) 

AUTOR DEFINIÇÃO ÊNFASE 

Walton 

(1973) 

Atenção das necessidades e desejos humanos, 

baseando-se nas concepções de humanização e 

responsabilidade social da empresa. 

Responsabilidade social, 

humanização como base o poder 

da empresa. 

Lippitt  

(1978) 

Permitir a possibilidade para o ser humano satisfaça as 

diversas necessidades pessoais. 

Execuções das tarefas por 

completo, trabalho, crescimento 

pessoal e sistemas abertos. 

Ginzberg et al. 

(1979) 

Experiências de humanização do trabalho sob dois 

enfoques: Grupos semiautônomos e reestruturação do 

emprego. 

Processo decisório e posto 

individual do trabalho. 

Drucker 

(1981) 

Os componentes como atenção aos agentes poluidores, 

estética, complexidade, barulho entre outros fazem de 

base para estruturar uma avaliação qualitativa da 

qualidade relativa das condições de vida. 

Responsabilidade social das 

empresas nos movimentos 

políticos, culturais e sociais. 

Fonte: Adaptado de França (1996). 
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QUADRO  3: Conceitos de Qualidade de Vida no Trabalho (continuação) 

AUTOR DEFINIÇÃO ÊNFASE 

Bergeron, 

(1982) 

Implementação de uma filosofia humanista pela 

inserção de métodos participativos. 

Mudanças e participações com 

base no sociotécnico. 

Werther e 

Davis (1983) 

Disposição para melhora da qualidade de vida, 

estruturando os cargos para serem mais satisfatórios e 

produtivos. 

Valorização dos cargos, por 

intermédio de apreciação de 

elementos organizacionais, 

ambientais e comportamentais.  

Nadler e 

Lawler (1983) 

Forma de refletir sobre as pessoas, participação na 

resolução de problemas, melhoria no ambiente 

organizacional e evolução do trabalho. 

Visão humanista no ambiente 

organizacional. 

Fernandes 

(1992) 

 

Diversos motivos que ocorrem em uma situação de 

trabalho, modificam os cargos voltados para o 

atendimento da necessidades e desejos dos indivíduos, 

tornando-os mais produtivos e satisfatórios. 

Humanização do cargo. 

Neri (1992)   

 

Acolhimento das expectativas quanto a atenção por se 

tratar de pessoas, trabalho e organização, de maneira 

ampla e simultânea. 

Visão holística. 

Berlanger 

(1992)   

 

Aprimorar as situações de trabalho, de maneira que 

disponha as pessoas melhores condições de vida e 

cargos que satisfaçam para o próprio indivíduo, 

refletindo na produtividade organizacional. 

Condições de vida e cargos 

mais satisfatórios. 

Camacho 

(1995)   

 

Distribuição de programas:  

orientação da família, saúde, ambiente, envolvimento e 

convencia, evolução e desenvolvimento, cultura e 

desligamento. 

Ponto central na motivação:  

Sobrevivência com dignidade, 

participação, segurança, 

autorrealização e visão para o 

futuro. 

Dantas (1996)   

 

Gerência pela qualidade total – GQT: diagrama de causa 

e efeito, utilização dos 5 s e procedimentos para 

qualidade total nos programas de saúde. 

Núcleo: divulgação da saúde: 

controle do colesterol, 

capacidade física e aeróbica, 

doenças coronárias. 

Fonte: Adaptado de França (1996). 

 

 

Em virtude das novas exigências do mercado global, as pessoas com exercício de seus 

trabalhos diários têm seu tempo reduzido e quase não se disponibiliza o mínimo de tempo 

para o lazer, em consequência de uma constante necessidade para acompanhar o ritmo que o 

mercado atual exige. E já é notável que uma boa parte de nosso tempo, disponibilizamos com 

ações relacionados ao trabalho, direta ou indiretamente. 

E pela ótica de Tamayo (2004), estudos envolvendo prazer e sofrimento, trabalhadas 

por meio da psicodinâmica do trabalho apontam que o trabalho pode ser fonte de prazer, com 

a ressalva que esteja sob as condições de oferecer aos que laboram nele, a estrutura e 

ambiente adequado compatível com o nível de exigência e com a capacidade do indivíduo 

na execução de suas tarefas. Mas em contrapartida, pode igualmente provocar sofrimento, no 

momento em que espera do indivíduo mais do que ele pode oferecer.   
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E seguindo para a realidade em que a classe dos servidores penitenciários do sistema 

brasileiro vive no geral é quase invisível aos olhos da sociedade. Segundo os estudos em que 

foi publicado no curso que a UFMG realizou sobre políticas públicas no sistema prisional 

desde ano de 2017. Primeiramente, porque o próprio sistema prisional tem pouca visibilidade 

social. E se é um sistema quase invisível, os servidores que laboram nele também o são.  E é 

só considerado relevante quando se nota a falta dele.  

O entendimento que se faz quando relatam notícias da reincidência ou de quando um 

preso comete um novo delito não se associa à sua estrutura, no qual geralmente encontra-se 

precária, onde não há assistência, tanto social como psicológica, adequada ao número da 

população carcerária que se tem, e é quase que inexistente programas de treinamentos 

voltados para os agentes penitenciários, para que façam se sentir mais valorizados ou no 

mínimo que faça direcioná-los com um propósito que incentive mais a importância de sua 

profissão para a sociedade. Então são inúmeros os desafios enfrentados pelos servidores do 

sistema prisional nos Estado brasileiros.  

A valorização do trabalho em que exerce o servidor do sistema prisional partirá de 

quem o servidor lida diretamente: o preso. Estudos apontaram essa relação pois o tratamento 

humano dado ao preso através do trabalho do agente prisional acarretará um dia na liberdade 

do encarcerado e no momento em que isso ocorrer o agente se sentirá valorizado desde que 

tenha feito e dado um tratamento adequado dentro das normas previstas em Leis, de forma 

profissional por parte do servidor, e trará consigo a importância do seu trabalho e de todos 

os envolvidos no sistema prisional. 

No entanto, a estrutura de trabalho que oferece no Sistema Penitenciário Federal é 

mais favorável para o servidor que exerce suas atividades nas Penitenciárias Federais, 

felizmente. Não são os mesmos problemas apresentados nos presídios nos Estados 

brasileiros, mas ainda existem muitos desafios encontrados nessa profissão. 

Seguindo para o contexto do grupo em estudo, os servidores que exercem seus 

trabalhos em penitenciárias federais, cujas condições que envolvem suas atividades têm uma 

forte tendência a desenvolver doenças relacionada ao trabalho e com estigmas já enraizados.  

E é nesse ponto que a Síndrome de Burnout é apresentada. 
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Belusci (2005) define a Síndrome de burnout como consequência do estresse 

desencadeado ao campo profissional. E ela se apresenta em forma de exaustão emocional, 

pela depressão e indiferença com relação a tudo que está ligado ao indivíduo. 

A apreciação dessa síndrome foi direcionada a estudos, inicialmente, em profissionais 

que conservava um nível de envolvimento mais frequente e direto com outras pessoas, como 

médicos, psicanalistas, agentes prisionais, assistentes sociais, professores entre outros. 

Segundo Salem (2005) são diversas as variáveis que são associados ao que 

desencadeia a Síndrome de Burnout: a pouca autonomia na execução profissional, barreiras 

de relacionamento entre colegas, chefias ou clientes, ausência de colaboração por parte da 

equipe de trabalho. 

Vale ressaltar que a Síndrome de Burnout se distingue ao estresse, a partir do 

momento em que a mesma envolve comportamentos negativos com relação ao trabalho, e 

aos outros autores diretamente envolvidos a ele. Já o estresse é por sua vez relacionado mais 

com o aspecto pessoal e não ligado necessariamente ao trabalho. Logo, para Belusci (2005), 

Burnout seria o resultado mais depressivo do estresse ocasionado pelo trabalho. 

 Mas também é pertinente observar que existem da mesma forma diversas doenças 

ocupacionais que se relacionam a falta de qualidade de vida no trabalho. Segundo Siegel e 

Santos (2006) ressaltam que o bem-estar físico do indivíduo age diretamente em seu estado 

de felicidade e disposição para o trabalho. As doenças da vida moderna que são 

consequências de um excesso de funções, tais como doenças como estresse, como já 

mencionado anteriormente, a Lesão por esforço repetitivo (LER) e distúrbios 

Osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT). Diante desse cenário, um dos objetivos 

da QVT é a preocupação e o cuidado com a saúde mental e física do ser humano para reduzir 

o desconforto causado pelo excesso de trabalho na vida de cada indivíduo, segundo os autores 

Treichel & Moretti,2007. 
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3. METODOLOGIA 

Para Prodanov e Freitas (2013, p. 14) a metodologia, em um nível aplicado, examina, 

descreve e avalia métodos e técnicas de pesquisa que possibilitam a coleta e o processamento 

de informações, visando ao encaminhamento e à resolução de problemas e/ou questões de 

investigação. Por consequência, a metodologia é o emprego de procedimentos que resulta em 

técnicas que devem ser utilizadas com a finalidade de atestar a veracidade do objeto 

pesquisado. Portanto, nesta seção, apresentam-se informações quanto à classificação, 

universo da pesquisa, e procedimentos para coleta de dados. 

 

3.1 Classificação da Pesquisa 

 Esta etapa tem como objetivo descrever quais os procedimentos metodológicos que 

foram abordados para construção do trabalho com a finalidade de atingir os objetivos 

traçados inicialmente neste presente estudo. 

Segundo Minayo (1993) Pesquisa é uma pratica básica das ciências para verificação 

de uma realidade. Ela é uma atividade teórica de constante busca que determina uma etapa 

intrinsecamente incompleta e constante. É um estudo que aproxima continuamente a 

realidade que nunca se extingue, integrando juntamente a teoria e os dados. 

 O presente estudo foi elaborado por uma abordagem de natureza descritiva, 

quantitativa e qualitativa no qual se utiliza de técnicas e recursos estatísticos, trazendo em 

números as informações que foram coletadas antes de serem classificadas e analisadas.  

Segundo Prodanov e Freitas (2013), pesquisa significa procurar resposta as 

indagações propostas e, basicamente, buscar conhecimento. Ressalta ainda que pesquisar, em 

sentindo amplo, é procurar uma informação que não sabemos e que necessitamos saber. 

Constantemente no cotidiano de cada um pesquisamos, mas nem sempre de forma científica. 

Conforme o autor, a pesquisa como atividade científica surge desde a formulação do 

problema até a apresentação dos resultados e segue as seguintes etapas: Preparação da 

pesquisa (seleção, definição do problema a ser investigado, planejamento logístico da 

pesquisa); Trabalho de campo (coleta de dados); Processamento dos dados; Análise dos 

dados e elaboração do relatório da pesquisa. 
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Os métodos quanto aos procedimentos, segundo Siena (2007), são aqueles que 

buscam direcionar a realização da pesquisa em termos procedimentais, principalmente em 

relação a coleta, processamento e análise dos dados. Os métodos adotados determinarão os 

procedimentos a serem utilizados, desde a coleta de dados até a sua análise. 

Diante disso, o presente estudo quanto à sua natureza, aos seus objetivos e aos seus 

procedimentos são detalhados conforme Quadro 3 abaixo: 

 

Quadro  4: Metodologia de Pesquisa 

ASPECTOS CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO 

Quanto à natureza Pesquisa básica 

Gera conhecimento, sem finalidades imediatas e aplicação 

prática prevista. Envolve verdade e interesses universais. 

 

Quanto aos 

objetivos 
Pesquisa descritiva 

O pesquisador apenas registra e descreve os fatos observados 

sem interferir neles. 

 

Quanto aos 

procedimentos 

Pesquisa 

Bibliográfica 

Elaborada a partir de material já publicado, constituído 

principalmente de: livros, revistas, publicações em periódicos 

e artigos científicos. 

 

Pesquisa documental 

Baseia-se em materiais que não receberam ainda um 

tratamento analítico ou que podem ser reelaborados de acordo 

com os objetivos da pesquisa. 

 

Estudo de caso 

É um tipo de pesquisa qualitativa e/ou quantitativa, o estudo 

de uma unidade de forma aprofundada, podendo tratar-se de 

um sujeito, de um grupo de pessoas, de uma comunidade etc. 

 

Quanto a 

abordagem do 

problema 

Quantitativa 

Se faz necessário o uso de recursos e técnicas estatísticas, para 

exprimir em números as informações coletadas, para assim 

classificá-las e analisá-las. 

Fonte: Adaptado de Prodanov (2013). 

 

3.2 Amostragem e População da Pesquisa 

 O universo desta pesquisa foi composto por 251 servidores de mesmo nível 

hierárquico que compõe o quadro total de servidores lotados, mas só 234 são atuantes de fato 

no Presídio Federal situado na Cidade de Porto Velho, dentre os quais 51 responderam ao 

instrumento de pesquisa. E essa amostra corresponde a aproximadamente 20% da população 

analisada, e diante disso, pode-se afirmar que a amostra tem um percentual significativo, que 

permite torná-lo um estudo com o mínimo de credibilidade exigida na área acadêmica para 

o campo da pesquisa.  



 

32 
 

3.3. Penitenciária Federal em Porto Velho (lócus da pesquisa) 

  

 A pesquisa foi aplicada em uma Penitenciária Federal, localizada na cidade de Porto 

Velho, Rondônia, no qual os servidores que exercem o cargo de Agente Federal de Execução 

Penal no presídio federal foram estudados.  

 As Penitenciárias Federais no Brasil são partes do Sistema Penitenciário Federal 

(SPF), no qual compõe o DEPEN, subordinado ao Ministério da Justiça. O sistema é 

relativamente novo no País. A criação do SPF foi uma forma que o governo muito pertinente 

para frear o caos do sistema penitenciário, com consequência de uma série de rebeliões e 

execuções de agentes da segurança na época, no ano de 2006, para o combate do crime 

organizado, baseando-se no modelo norte americano, SUPERMAX, modelo de segurança 

máxima dos EUA. 

 Logo, o Sistema Penitenciário Federal, previsto na Lei de Execução Penal, n° 7.210, 

de 11 de julho de 1984 e implementado em 2006, após a reestruturação do Departamento 

Penitenciário Nacional, consiste atualmente na construção de cinco unidades penitenciárias 

de segurança máxima, situadas em cinco Estados do Brasil: Paraná, Mato Grosso do Sul, Rio 

Grande do Norte, Rondônia e aguardando a inauguração em Brasília- Distrito Federal.  

O DEPEN é responsável pelo Sistema Penitenciário Federal, cujos principais 

objetivos são isolamento das lideranças do crime organizado, cumprimento rigoroso da Lei 

de Execução Penal e custódia de presos condenados e provisórios sujeitos ao Regime 

Disciplinas Diferenciado (RDD); líderes de organização criminosa; presos e alta 

periculosidade e que possam comprometer a ordem e segurança pública; réus colaboradores 

presos ou delatores. 
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FIGURA 1: Fotografia da Penitenciária Federal de Porto Velho-RO. 

Fonte: dados obtidos por site. 
 

A Figura 1, trata-se da fotografia da Penitenciária Federal de Porto Velho-RO. A sua 

obra foi entregue em 21 de maio de 2008, sendo a terceira penitenciária federal de segurança 

máxima no Brasil. A penitenciária tem uma estrutura planejada para comportar até 208 presos 

de alta periculosidade. A construção é organizada por quatro vivências, que por sua vez cada 

uma delas tem quatro alas composta por treze celas individuais. Além dessas quatro 

vivências, existem as celas na ala de Isolamento, para os internos que estejam cumprindo o 

Regime Diferenciado Disciplinar (RDD) e para os que são inicialmente, em alguns casos, 

incluídos no sistema.  As celas situadas na ala do isolamento são maiores em relação aos 

outras e possuem um espaço dentro da cela para o banho de sol, visto que o preso não possa 

sair para o banho de sol no pátio juntamente com os outros internos, como acontece 

normalmente com os que estão nas vivências, estes que estão em RDD desfrutam de seu 

direito ao banho de sol, mas sozinho e em sua própria cela. 
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FIGURA 2: Organograma Geral. 

 
Fonte: Adaptado de Mariella Pereira Lima (2014) 

 

De acordo com a Figura 2, ilustrando o organograma Geral do DEPEN, no qual 

mostra a disposições do Ministério, departamentos, as diretorias: executiva- DIREX – no 

qual está localizada a Coordenadoria de gestão de pessoas (COGEP) e o NUDEP; de políticas 

penitenciárias – DIRPP; e a do Sistema Penitenciário Federal- DISPF- no qual são inseridas 

as cinco penitenciárias Federais; escola nacional de serviços penais- ESPEN, ouvidoria, 

corregedoria. O sistema Penitenciário Federal é constituído pelos estabelecimentos penais 

federais, subordinados ao DEPEN do Ministério da Justiça. A Diretoria do Sistema 

Penitenciário Federal é a responsável pela gestão do Sistema Penitenciário Federal e tem na 

sua estrutura a Coordenação-Geral de Inclusão, Classificação e Remoção, Coordenação-

Geral de Tratamento Penitenciário, Coordenação-Geral de Informação e Inteligência 

Penitenciária, Corregedoria-Geral e as Penitenciárias Federais. 
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FIGURA 3: Estrutura Organizacional da Penitenciária Federal em Porto Velho - RO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 A estrutura organizacional representada pela Figura 3, refere-se ao organograma da 

Penitenciária Federal em Porto Velho e dispõe da seguinte forma: O diretor da Penitenciária 

Federal em Porto Velho, no qual é representado pelo chefe superior da unidade, auxiliados 

pelos que representam os chefes de cada setor que tem um papel de importância no 

funcionamento de uma penitenciária federal: chefe de segurança; chefe do administrativo; 

chefe da reabilitação; chefe da saúde; chefe da inteligência e chefe do setor da Tecnologia da 

informação. 

 

3.4 Procedimentos e instrumentos para coletas de dados  

  
 Para construção da segunda parte da pesquisa, na qual se utilizou de instrumentos 

padronizados de coletas de dados, precisamente o questionário, que através deles permitiu 

obter resultados de natureza quantitativa por meio do detalhamento exigido de várias 

características. Para se coletar os dados foram utilizadas as técnicas detalhadas conforme a 

Quadro 4 a seguir: 

 

 

 

 

Diretor PFPV   

 

Chefe da 

reabilitação  
Chefe de 

segurança 

Chefe do 

administrativo 

Chefe da 

saúde 

Chefe do 

TI 

Chefe da 

Inteligência 
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QUADRO  5: Procedimentos de Coleta de Dados 

DADOS 
PROCEDIMEN

TOS 
CARACTERÍSTICAS 

1. Primários 1.1 Questionário 

Compõe-se de uma série de perguntas que devem ser respondidas 

por escrito pelo entrevistado (respondente). O questionário é 

considerado um instrumento ou um programa de coleta de dados, 

em uma pesquisa. 

2.  Secundários 

2.1 Levantamento 

bibliográfico/docu

mental 

Levantamento de materiais disponíveis e publicados, como fontes 

teóricas (livros, monografias, artigos científicos, relatórios de 

pesquisa, dissertações e teses), e também complementadas de 

informações retiradas de endereços eletrônicos, tais como sites, e-

books, manuais etc. 

 Fonte: adaptado de Prodanov e Freitas (2013). 

 

 Os questionários foram aplicados entre os dias 13 de setembro a 18 de setembro de 

2017, sendo entregues aos servidores da Penitenciária Federal em Porto Velho que exercem 

o cargo de agente federal de execução penal, apenas, excluindo os outros cargos que fazem 

parte do quadro, que são o de especialista federal em assistência à execução penal e o de 

técnico federal de apoio à execução penal. 

O instrumento de pesquisa utilizado para avaliar a qualidade de vida do grupo 

escolhido desta presente pesquisa, foi o WHOOQL-BREF, a versão abreviada do Whoqol-

100, que é organizada por domínios e variáveis, envolvendo os aspectos: físicos, 

psicológicos, relações sociais e meio ambiente, composto no total de 26 questões, no qual 

duas questões são genéricas de qualidade de vida e as 24 restantes pertencem cada uma das 

variáveis que compõem o instrumento do qual se originou de acordo com a tabela no Quadro 

5 a seguir: 

 

QUADRO  6: Domínios e Variáveis do WHOQL-Bref. 

DOMÍNIOS VARIÁVEIS 

Domínios I 

Domínio Físico 

Dor e desconforto; energia e fadiga; sono e repouso; mobilidade; atividades da 

vida cotidiana; dependência de medicações ou de tratamentos e capacidade de 

trabalho. 

Domínio II 

Psicológico 

Sentimentos positivos; pensar, aprender, memória e concentração; autoestima; 

Imagem corporal e aparência; sentimentos negativos; 

espiritualidade/religião/crenças pessoais. 

Domínio III 

Relações Sociais 
Relações pessoais; suporte (apoio) social; atividade sexual. 
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Fonte: Adaptado de Fleck et al (2000). 

 

Este instrumento foi desenvolvido em um contexto de uma perspectiva internacional 

e transcultural que a Organização Mundial da Saúde (OMS) iniciou e partir disso a 

construção de um projeto colaborativo multicêntrico na qual resultou a concepção do 

Whoqol-100. 

Desta forma, o Whoqol Group (World Health Organization Quality of Life Group) 

pertencente a OMS, concluiu que há três formas fundamentais que integram a construção de 

Qualidade de vida: subjetividade, multidimensionalidade e presença de dimensões positivas 

e negativas. E o desejo de conseguir um instrumento de rápida aplicação fez o grupo de 

Qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde a estruturar uma versão mais resumida 

do Whoqol-100, originando o WHOOQL-BREF. 

Segundo Fleck et al. (2000), o instrumento aplicado foi traduzido, validado e 

adaptado de acordo com a cultura da população Brasileira baseado na metodologia 

reconhecida internacionalmente pelo Grupo de estudos multicêntrico da OMS, situada no 

Brasil. Os dados do teste de campo dessa versão resumida em português do WHOOQL-Bref, 

indicam que o instrumento aponta características satisfatórias de consistência interna, 

validade discriminante, validade de critério, validade concorrente e fidedigna a teste-reteste. 

É pertinente mencionar que o instrumento pode ser aplicado pelo entrevistador, assistido pelo 

mesmo e também ser auto - aplicado.  

Conforme Santos (2007), o instrumento WHOOQL dispõe de sete grupos de respostas 

possíveis, baseando-se na escala de Likert, no qual qualificam-se as questões dentro de uma 

grandeza de avaliação, capacidade e frequência de acordo com a quadro 6:  

 

QUADRO 7: Relação Entre a Escala de Likert e as Escalas: Percentual, Avaliação e Frequência.  

LIKERT 1 2 3 4 5 

% 0 25 50 75 100 

Avaliação Satisfação 

Muito 

Insatisfeit

o 

Insatisfeito 

Nem 

satisfeito 

Nem 

Insatisfeito 

Satisfeito 
Muito 

Satisfeito 

Domínio IV 

Meio Ambiente 

Segurança física e proteção; ambiente no lar; recursos financeiros; cuidados de 

saúde e sociais; oportunidades de adquirir novas informações; participação em 

oportunidades de recreação/lazer; ambiente físico: 

(poluição/ruído/transito/clima); Transporte. 
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Qualidade 
Muito 

Ruim 
Ruim 

Nem Ruim 

Nem Boa 

Bom 

Boa 

Muito Bom 

Muito Boa 

Felicidade 
Muito 

infeliz 
Infeliz 

Nem Feliz 

Nem Infeliz 
Feliz Muito Feliz 

Capacidade Nada 
Muito 

pouco 

Mais ou 

menos médio 

Bastante 

Muito 

Exatamente 

Completamente 

Frequência Nunca 
Raramente 

 
Às vezes 

Repetidament

e 
Sempre 

Fonte: Santos (2007) 

 

Ressalta-se que o protocolo do questionário permanecerá na ordem das perguntas e 

do Layout original para manter a padronização das pesquisas em relação ao assunto e tornar 

acessível a comparações que poderão surgir. 

O instrumento do estudo foi separado em duas etapas. A primeira requeria aos 

entrevistados da pesquisa um conjunto de informações sociodemográfica, elencando: 

atividade principal, sexo, idade, naturalidade, estado civil, quantidade de pessoas na família, 

grau de instrução, renda familiar, idade que começou a trabalhar, problemas de saúde, tempo 

no órgão e prática de atividade física. Na etapa seguinte, com o objetivo de responder aos 

objetivos propostos na pesquisa, foi aplicado o questionário “Instrumento de Avaliação de 

Qualidade de Vida – WHOQOL-Bref, no qual foi desenvolvido em um contexto de uma 

perspectiva internacional e transcultural que a Organização Mundial da Saúde (OMS), e 

segundo Fleck et al (2000), o instrumento aplicado foi traduzido, validado e adaptado de 

acordo com a cultura da população Brasileira baseado na metodologia reconhecida 

internacionalmente pelo Grupo de estudos multicêntrico da OMS, situada no Brasil. 

Compostos de 26 questões, como já mencionado neste estudo, o instrumento tem 24 facetas 

as quais compõem 4 domínios que são: físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente.   

Na subseção seguinte, estão apontados os procedimentos para o tratamento dos dados 

coletados através da aplicação do questionário, e o que resultou da análise de confiabilidade 

do referente instrumento de pesquisa. 

 

3.5 Tratamento dos Dados e Confiabilidade do Instrumento de Pesquisa 

 

 Os dados coletados nesta pesquisa foram tratados estatisticamente, tendo sido 

tabulados por meio da plataforma eletrônica Microsoft Excel e posteriormente apurados no 
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programa Statistical Software for Social Sciences – SPSS (versão 20), permitindo uma maior 

riqueza na análise estatística.   

 E o que se refere aos dados sociodemográficos dos servidores da Penitenciária Federal 

de Porto Velho – RO, optou-se por utilizar a estatística descritiva, que foram tratados por 

meio de tabelas, quadros, gráficos tipo pizza e colunas. Para serem calculados as pontuações 

médias dos domínios do WHOQOL-Bref, as questões formam devidamente divididas 

conforme os domínios existentes, de acordo com o Quadro 7 a seguir: 

QUADRO  8: Questões por Domínio. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 O WHOQOL possui sete grupos de respostas possíveis, de acordo com escala de 

Likert, no qual qualificam as questões dentro de uma amplitude de avaliação, capacidade e 

frequência. Conforme o Quadro 8, apresentado abaixo, demostra a estrutura da escala de 

Likert, no qual depara-se com os percentuais de mensuração correspondentes. 

 

QUADRO  9: Percentuais de Mensuração. 

Fonte: Adaptado de Santos (2007). 

 

 Desta forma, as figuras e tabelas foram originadas a partir dos resultados convertidos 

para uma escala centesimal, localizados nas tabelas que são demostrados todos os dados 

estatísticos, organizados por Domínios e suas respectivas variáveis. Os quadros foram 

demostradas as médias do grau de satisfação do grupo estudado, isolado por variáveis, 

domínios, qualidade de vida do avaliado e média geral. 

 Para o cumprimento do protocolo do questionário, ele necessita se manter inalterado, 

mantendo desta forma o layout original. 

DOMÍNIO QUESTÕES 

Físico 03, 04, 10, 15, 16, 17e 18 

psicológico 05, 06, 07, 11, 19 e 26 

Relações sociais 20, 21 e 22 

Meio ambiente 08, 09, 12, 13, 14, 23, 24 e 25 

Questões gerais de qualidade de vida geral 01 e 02 

LIKERT 1 2 3 4 5 

% 0 25 50 75 100 



 

40 
 

 As etapas definidas pela OMS (WHOQOL Bref, 1995), para uma avaliação da escala 

de qualidade de vida medida pelo instrumento WHOQOL Bref são:  

• Em cada uma das 26 questões tem respostas entre 1-5; 

• Foi elaborada a inversão dos valores das questões 3, 4 e 26, por serem negativamente 

orientadas (1=5), (2=4), (3=3), (4=2) e (5=1). 

• Em cada faceta é necessário somar os valores de 1 a 5 e posteriormente dividir pelo 

número de respondentes para fazer uma média no qual o resultado será de 1 até 5. 

Para a execução do processo de análise da versão final do instrumento baseou-se na 

verificação da consistência interna do instrumento, na qual decidiu-se por meio da aplicação 

do coeficiente alfa de Cronbach. 

Criado por Lee Cronbach em 1951, o coeficiente alfa de Cronbach é um instrumento 

estatístico que possibilita a avaliação de confiabilidade por meio da consistência interna de 

um questionário. Segundo Freitas; Rodrigues (2005) para fazer uso do coeficiente alfa de 

Cronbach, é necessário que todos os itens do instrumento estejam alinhados na mesma escala 

de medição. 

O alfa de Cronbach é alcançado por meio da variância dos componentes individuais 

e da variância da soma dos componentes de cada avaliado, procurando investigar todas as 

possibilidades que se relacionam entre os itens, segundo Cronbach (1951). Desde modo, as 

variáveis utilizadas no cálculo do coeficiente de Cronbach são compostas por: número de 

questões do instrumento, representado por (K), a variância de cada questão (S²i) e a variância 

total do instrumento (S²t). O coeficiente alfa Cronbach é representado pelo cálculo por meio 

da seguinte equação, como demonstra a Figura 4, a seguir: 

 

FIGURA 4: Cálculo do coeficiente alfa de Cronbach. 

 
Fonte: Adaptado Cronbach e Shavelson (2004) 
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É necessário ressaltar que mesmo que ainda seja muito utilizado em inúmeras áreas 

do conhecimento, não há um consenso quanto à avaliação de coeficiente alfa de Cronbach. 

O valor mínimo de consistência interna aceitável para cada instrumento vai da percepção do 

pesquisador. Embora tenha alguns escritos considerando satisfatório um instrumento de 

pesquisa que obtenha α = 0,70. (Cronbach; Meehl, 1955). 

Baseada na classificação de confiabilidade indicada por Freitas e Rodrigues (2005), 

esta pesquisa apresenta a seguinte escala para análise do coeficiente alfa de Cronbach, de 

acordo com a tabela X, permitindo a variabilidade entre cinco graus de confiabilidade, 

partindo de Muito Baixa a Muito Alta. É pertinente ressaltar que estes autores avaliam como 

satisfatórios os questionários que apresentem valor de α > 0,60, conforme demonstrado no 

Quadro 9. 

QUADRO  10: Classificação da confiabilidade a partir do coeficiente α de Cronbach. 

CONFIABILIDADE MUITO 

BAIXA 
BAIXA MODERADA ALTA MUITO 

ALTA 

Valor de α α ≤ 0,30 0,30 < α ≤ 

0,60 
0,60 < α ≤ 0,75 0,75 < α ≤ 

0,90 
α > 0,90 

Fonte: Freitas e Rodrigues (2005) 

Em conformidade com os autores Cronbach e Shavelson (2004), a consistência 

interna de um questionário podem sofrer influências pelos seguintes fatores: (1) Quantidade 

de itens: um questionário grande composto por muitos itens pode permitir respostas 

inconsistentes que não foram devidamente analisadas, e um grande número de questões sem 

resposta; (2) Tempo de aplicação do questionário: estabelecer um tempo para os 

entrevistados responderem também ocasionará respostas sem explosivas e sem 

confiabilidade; (3) Amostra de avaliados: a confiabilidade do questionário será reduzida 

quando aplicada a uma população muito homogênea, pois quanto mais semelhante a amostra, 

a variância tende a se tornar nula.  

 Desta forma, o resultado obtido pelo cálculo do Coeficiente alfa de Cronbach (𝛼) do 

instrumento do presente estudo, em sua totalidade, foi de 0,846. Portanto, é correto afirmar 

que o instrumento utilizado nesta pesquisa, o qual procurou mensurar os fatores que 

influenciam a qualidade de vida dos agentes federais situados na Penitenciária Federal em 

Porto Velho – RO, sendo respondidas sob a ótica dos mesmos, possui um bom índice de 

confiabilidade estatística. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Nesta seção, são apresentados os dados coletados via questionários e suas relativas 

análises, por meio de tabelas e gráficos. Inicialmente foram identificadas as características 

sociodemográficas da população estudada, e posteriormente, foram apresentados os dados 

obtidos por meio da aplicação do instrumento WHOQOL-Bref, sendo considerado a 

percepção da população estudada envolvendo à sua qualidade de vida de forma geral e o seu 

estado de saúde ampliados nos aspectos que o instrumento aplicado apresenta através dos 

domínios: físico, psicológico, meio ambiente e relações sociais. 

 

4.1 Perfil demográfico dos servidores da PFPV. 

A população estudada está localizada na Cidade de Porto Velho – RO, e são eles, 

servidores federais, cujo cargo é denominado Agente Federal de Execução Penal, que 

trabalham na Penitenciária Federal de Porto Velho, dentro do quadro dos servidores atuantes 

na lotação em estudo. Encontram-se 234 no total, sendo 51 servidores respondentes. Pode-se 

observar que eles são oriundos de várias regiões diferentes do Brasil, e isso se deve ao fato 

de serem servidores de um Órgão Federal do Poder executivo, e por ser um concurso a nível 

nacional, a divulgação é ampla e por isso é natural que tenha essa diversidade de pessoas. O 

Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) é um órgão subordinado ao Ministério da 

Justiça, e por sua vez está inserido na estrutura organizacional do DEPEN, o Sistema 

Penitenciário Federal (SPF), no qual são compostas por atualmente cinco Penitenciárias 

Federais. Os servidores da carreira penitenciária federal são compostos por: 

✓ Agente Federal de Execução Penal; 

✓ Especialista Federal em Assistência à Execução Penal; 

✓ Técnico Federal de Apoio à Execução Penal; 

No entanto, este estudo englobou apenas os agentes federais de execução penal, que 

representam a maioria dos servidores do quadro. Logo, a população dos respondentes, no que 

concentra a presente pesquisa, é do cargo de agente Federal de execução penal em sua 

totalidade pelos entrevistados. 
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O Gráfico 1, a seguir, apresenta a naturalidade dos servidores respondentes. 

 

GRÁFICO 1: Naturalidade dos entrevistados 

      

Fonte: Dados de pesquisa – Porto Velho (2017). 

 

 Com relação ao sexo (Gráfica 2), o que predomina no quadro geral é o sexo 

masculino, com 67% e representando o sexo feminino o percentual de 33%. Provavelmente 

isso deve-se ao fato do cargo exercido, pois o cargo de agente trata-se em sua essência de um 

trabalho operacional, no qual fazem parte de suas atribuições: a custódia, escolta armada, 

guarda e todos os procedimentos internos e externos que envolve o preso. E normalmente 

esse tipo de trabalho atrai mais homens do que mulheres de fato, mesmo tendo suas exceções 

com mulheres que se identificam muito com esse perfil operacional, os homens ainda são a 

maioria. 
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GRÁFICO  2: sexo dos entrevistados 

 

Fonte: Dados de pesquisa – Porto Velho (2017). 

 

Observou-se que a faixa etária desses servidores nos quais 11,85% encontram-se na 

idade entre 20 a 25 anos, e 37,3% estão entre 26 a 30 e 33,3 % estão entre 31 a 35 anos, e 

13,7% estão entre 36 a 40 e por fim 3,9% estão entre 41 a 45 anos. Conforme mostra no 

Gráfico 3 a seguir: 

 

GRÁFICO  3: Faixa Etária dos Servidores Respondentes 

 

Fonte: Dados de Pesquisa – Porto Velho (2017). 
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 Com relação à idade, observa-se que é de maior destaque entre os respondentes a 

idade de 26 a 30 anos, representando 37,3%, conforme demonstrado no Gráfica 4. Acredita-

se que a idade nessa faixa etária no qual encontra a maior parcela dos servidores permite uma 

melhor qualidade de vida, por estarem em um estágio da vida mais ativo e com mais 

disposição. Conforme os autores Garcia e al (2005) já haviam mencionado que a idade 

avançada se refere a um nível menos favorável de qualidade de vida relacionada à saúde. 

Mesmo com a idade predominantemente jovem entre a maioria dos respondentes, os 

dados encontrados em relação ao estado civil dos agentes mostraram que 49% dos servidores 

são casados e 10% declararam-se ter um tipo de relação estável. E os outros 41% declararam-

se solteiros. 

 

GRÁFICO  4:  Estado Civil dos Agentes  

Fonte: Dados de Pesquisa – Porto Velho (2017). 

 

 Com relação ao grau de instrução, demostrado no Gráfico 5, a seguir, verificou-se 

que todos têm no mínimo o ensino médio completo, por ser um requisito exigido no edital 

do concurso do cargo dos respondentes. No entanto a grande maioria já possui nível superior 

completo, representado por 43,1% da população do estudo. Os de nível médio representam 

27,5%. 

 Esse dado revela que o nível dos servidores está além do que exige o cargo, e isso 

deve-se ao fato das iniciativas que permitiram uma maior acessibilidade nos últimos anos 

para o ingresso para educação superior como o Programa Universidade para Todos ( ProUni), 
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o Programa de Financiamento Estudantil (Fies), o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), o aumento da oferta de 

cursos superiores à distância e as políticas de cotas também pode-se ser bastante considerável 

para essa inclusão. 

 Os autores Oliveira, Dourado, Amaral (2006) relatam que desde o período de 2001 

até 2010, o ritmo de crescimento da educação superior iniciada na década anterior se 

manteve, no qual o governo passou a ser mais ativo em seu apoio financeiro. Desta maneira, 

as ofertas de vagas no setor privado conseguiram atingir os 132% comparado a marca de 

74% de crescimento no setor público durante o mesmo período. 

 

GRÁFICO  5: Grau de Escolaridade dos Agentes Federais de Porto Velho 

Fonte: Dados de pesquisa – Porto Velho (2017). 

 

 Outro dado importante é identificar a renda familiar dos servidores entrevistados que 

se encontra demostrado no Gráfico 6. 

2,0

19,6

43,1

7,8

27,5

Grau de escolaridade

Medio completo

Superior incompleto

Superior completo

Pos Graduacao incompleta

Pos Graduacao completa



 

47 
 

                       
Fonte: Dados de pesquisa – Porto Velho (2017). 

 

 Nota-se que a maior parte do grupo estudado se beneficia de uma remuneração entre 

5 a 10 salários mínimos, precisamente 53%. E 37% respondeu que provém entre 10 a 15 

salários mínimos e os outros 10% declara receber acima de 15 salários mínimos. Acredita-se 

que isso se deve ao fato de muitos de seus respectivos parceiros e parceiras também 

trabalharem, contribuindo para o aumento da renda familiar. E também de terem outro tipo 

de trabalho além de agente federal, pois é permitida essa possibilidade ao servidor, por não 

se tratar de uma carreira de dedicação exclusiva, como é a de carreiras policiais, por exemplo. 

 Esse dado de quantidade de pessoas na família se relaciona diretamente ao quadro 

anterior em relação a renda familiar. É perceptível que através dos números estatísticos que 

se pode ter uma certeza maior que grande parte dos servidores respondentes moram com mais 

de 2 pessoas, demostrado por meio do Gráfico 7, a seguir. 
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GRÁFICO  6: Quantidade de Pessoas na Família  

Fonte: Dados de pesquisa – Porto Velho (2017). 
 

 

A quantidade de filhos em que o Gráfico 8 demostra por meio da representação 

gráfica acima, permite notar uma continuidade ao número considerável de agentes que 

moram com mais de 2 membros da família. No entanto existe um percentual 

significativamente alto nos números de agentes que ainda não possui filhos, acusando 67%. 

E esses dados deve-se ao fato de também ter sido identificado que há um número alto de 

agentes na faixa etária dos 25 a 30 anos, no qual se inicia a fase reprodutiva do indivíduo. 

 

GRÁFICO  7: Número de Filhos  

                                      
Fonte: Dados de pesquisa – Porto Velho (2017). 
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Apesar das condições adversas em que um servidor que trabalha em uma 

Penitenciária Federal enfrenta em seu cotidiano, tais como as complexidades da área de 

execução penal, o estigma da profissão, muitas vezes a falta de perspectiva de crescimento 

na carreira, e período de baixo efetivo pelo alto índice de absenteísmos que perpassa a carreira 

constantemente, e entre outras, a resposta quase que unanime foi em que os agentes 

entrevistados gostam do que fazem, demostrado por meio do Gráfico 9, demonstrado acima, 

representando 92% dos respondentes contra os 8% que declararam que não ter o mesmo 

pensamento. 

 

GRÁFICO  8: Gosta do Que Faz? 

 

Fonte: Dados de pesquisa – Porto Velho (2017). 

 

No entanto, mesmo com um percentual positivo em relação a gostar de exercer a 

profissão, o Gráfico 10, demostrada abaixo, aponta que uma parcela um pouco maior da 

metade dos respondentes, 58% pretendem permanecer no cargo, contra 42% que afirmaram 

que não ter a intenção de continuar no cargo que exerce. Dado a esse resultado, leva-se a crer 

que para muitos ainda não veem a carreira de agente como uma carreira promissora, pois 

como já foi relatado, existem muitos desgastes para o servidor que exerce essa profissão, e 

dado ao fato de ainda ter sido constatado que há um grande número de agentes na faixa etária 
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dos 25 a 30 anos, para muitos ainda, há o desejo de buscar outras carreiras, por motivos 

diversos, particular de cada indivíduo. 

 

GRÁFICO  9: Pretende permanecer no cargo que exerce? 

                                  
Fonte: Dados de pesquisa – Porto Velho (2017) 

 Com relação a permanência no órgão os dados trazem que 63% trabalham há um ano 

no órgão, 17% exercem a profissão há três, 4% trabalham há seis anos, 2% há sete anos e por 

fim, o restante, os 14% trabalham há oito anos no órgão. Este dado pode-se refletir nos 

resultados em relação a análise da qualidade de vida no trabalho dos agentes, pois é notável 

que uma parcela maior está representada por novos servidores, que ainda não conseguiu ter 

a mesma percepção dos outros que já exercem as suas atividades há mais tempo. Esses dados 

são demostrados pelo Quadro 10, abaixo: 

 

QUADRO  11: Tempo no Cargo dos Respondentes. 

Tempo de empresa Número de respondente Percentual 

Até 1 anos  32 62,7% 

De 1 a 3 anos  9 17,6% 

De 3 a 6 anos  2 3,9% 

De 6 a 7 anos 1 2% 

De 7 a 9 anos  7 13,7% 

Total  51 100% 
Fonte: Dados de pesquisa – Porto Velho (2017). 
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E com referência ao Gráfico 11, acima, o resultado do Gráfico 12, no qual demostra 

o tempo na função é proporcionalmente compatível aos dados que indicam a permanência no 

Órgão, comentada no parágrafo anterior, tendo como percentuais 72% revelaram estar há um 

ano na atual função, 4% afirmam estar há dois, 14% há três anos, 2% encontram-se há cinco 

anos, 4% há seis anos e por fim representando 4% dos entrevistados revela estar há 8 anos 

na mesma função. 

 

GRÁFICO  10:Tempo no Órgão  

 

Fonte: Dados de pesquisa – Porto Velho (2017). 

 

Uma das propostas que o setor dedicado a qualidade de vida dos servidores, a 

coordenadoria de gestão de pessoas (COGEP), é o estímulo para a prática de atividade física. 

Por ser de conhecimento de todos, a prática de atividade física quando inserida no cotidiano 

das pessoas tem inúmeros benefícios na qualidade de vida de cada indivíduo, refletindo seus 

benefícios na saúde, no bem-estar, no convívio social saudável e na disposição positiva para 

a rotina diária. 
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GRÁFICO  11: Quanto Tempo na Função. 

 

Fonte: Dados de pesquisa – Porto Velho (2017). 

 

 E os dados revelados a partir dos questionários aplicados mostram que 88% dos 

entrevistados afirmam praticar alguma atividade física, e 12% afirma não praticar nenhum 

tipo de atividade física. Conforme exposto no Gráfico 13, a seguir: 

 

GRÁFICO  12: Pratica Alguma Atividade Física 

 

Fonte: Dados de pesquisa – Porto Velho (2017). 
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 Neste mesmo contexto, ainda a respeito da prática de atividade física, outro fator foi 

considerado, a frequência em que os respondentes exercem as suas atividades semanais 

(Gráfico 14). E foi revelado que 58,8% pratica suas atividades entre 3 a 5 vezes semanais, 

19,6% fazem as atividades na média de 1 a 3 vezes semanais, 9,8% pratica todos os dias e 

11,8% declararam que não fazem qualquer tipo de atividade física. 

 

GRÁFICO  13: Quantas Vezes Pratica Atividade Física Por Semana 

 

Fonte: Dados de pesquisa – Porto Velho (2017). 

 

E a partir dessa pesquisa efetivada com os servidores da penitenciária Federal em 

Porto Velho, conclui-se que o seu perfil sociodemográfico é formado pelo sexo masculino 

em sua maioria, predominando em relação a faixa etária abarcado entre 26 a 30 anos de idade. 

O grau de instrução predominante é o de nível superior completo e a maior parte declarou-se 

casado e sem filhos. A maior parcela dos respondentes tem apenas um ano no cargo e 

afirmam gostar de exercer a profissão. 
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4.2 O cotidiano de trabalho em uma Penitenciária federal situada na cidade de Porto 

Velho. 

As atividades principais realizadas em uma penitenciaria estão ligadas aos pilares de 

segurança e assistências como prevê a Lei de execução penal (LEP). A LEP é um dos 

instrumentos que normatiza juridicamente a defesa dos direitos e deveres dos presos, 

prevendo a concessões de benefícios e punições durante a execução da pena. Sua finalidade 

prevê a educação e a correção, na qual objetiva a oportunidade de retorno do apenado com 

perspectivas de inclusão social, com o auxílio das assistências. A Lei de execução penal – 

Lei n° 7.210, de 1984, trata nesses artigos que serão demostrados a seguir, de seus objetivos 

e qual a composição de suas assistências. 

Art.10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime 

e orientar o retorno à convivência em sociedade. 

Parágrafo único: A assistência estende-se ao egresso. 

Art.11. Assistência será: 

I. Material; 

II. À saúde; 

III. Jurídica; 

IV. Educacional; 

V. Social; 

VI. Religiosa; 

A organização do trabalho em uma penitenciária federal é cumprida rigorosamente 

para execuções de suas tarefas baseando na Lei de execução Penal, a LEP, sendo descrito 

todos os procedimentos previstos para o cumprimento da rotina de trabalho, em manuais de 

procedimentos e portaria expedidas padronizando todas as tarefas realizadas para o devido 

cumprimento da Lei. 

O regime vigente nas penitenciárias federais se distribui em regime de plantão, no 

qual é previsto 24 horas corridas de trabalho e 72 horas de descanso e o regime de expediente 

em que são de 8 horas de trabalho de segunda a sexta.  

Na unidade Federal de Porto Velho não é diferente e consegue-se distinguir os 

principais papeis dos diversos atores que atuam para eficiência do Sistema. As assistências 

já mencionadas acima são: material; à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa, no qual 

a sua maioria são realizadas por especialistas e técnicos, porém sempre com o apoio do agente 

do setor de segurança que seguem procedimentos rígidos de não deixar nenhum servidor 
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sozinho com os internos. Além do acompanhamento das assistências, os agentes, técnicos e 

especialistas, cada um em sua área de atuação, chefiam e realizam as demais rotinas 

relacionadas diretamente aos presos conforme alguns exemplos citados a seguir: conferencia 

diária, entrega de alimentação, banho de sol, e qualquer saída de cela, como para estudo, 

atendimento com advogado, visita virtual, social ou por parlatório. Fica claro por essa breve 

descrição que o agente é o contato mais direto e frequente com o apenado. E nesse cenário, 

é direcionado aos servidores da execução penal, uma probabilidade maior de desenvolver 

doenças relacionadas ao trabalho. Pode-se citar a Síndrome de Burnout, os efeitos negativos 

da prisionalização, e entre outras relacionadas. 

Segundo o autor Belusci (2005) explica que a apreciação dessa síndrome foi 

inicialmente estudada, em profissões que possuíam um nível de envolvimento interpessoal 

mais frequente e direto com outros indivíduos, no qual incluía os agentes prisionais, como 

um desses profissionais. 

No entanto, o trabalho exercido em uma penitenciária Federal no qual é caracterizada 

por possuir uma estrutura diferenciada e ser vigente por alguns objetivos que diferem do 

sistema estadual, por custodiar presos de alta periculosidade, ela apresenta e vem 

acompanhada, em seu aspecto físico de alguns agravantes que podem refletir com o tempo 

no estímulo que deixem os servidores não tão motivados para executar um bom trabalho. 

Como baixa luminosidade e baixa ventilação, e o que potencializa também com os fatores 

climático da cidade por apresentar calor em grande parte do ano, gerando um pouco de 

desconforto durante a execução das tarefas na penitenciária. Por vezes existe o baixo efetivo 

de servidores, tendo como consequência uma sobrecarga de trabalho. O acúmulo de todos 

esses fatores pode-se gerar um estresse no indivíduo em algum momento e interferir na 

qualidade de vida do servidor. 

Esse trabalho se ateve aos servidores públicos como alvo de pesquisa e observação, 

mas é relevante constar que existe mão de obra terceirizada em diversos setores, sobre tudo 

na parte de limpeza e administração nas quatro Unidades Federais do Brasil.  

Os servidores da carreira penitenciária federal, inclui o agente federal de execução 

penal, o especialista federal em assistência à execução penal e o técnico federal de apoio à 

execução penal.  
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4.3 Características de qualidade de vida da população estudada segundo os domínios: 

físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente. 

Conforme tratado no Capítulo 3, em metodologia da pesquisa, os resultados 

analisados foram baseados na escala de Likert, por meio de cinco grupos de respostas 

possíveis que qualificam as questões dentro de uma grandeza de avaliação, capacidade e 

frequência. 

 

TABELA 1: Distribuição das Médias dos Indicadores por Variáveis “Instrumento de Avaliação de Qualidade 

de Vida – WHOQOL-Bref         

VARIÁVEIS INDICADORES X p X p VARIÁVEL 

Questões gerais de 

qualidade de vida 

geral 

01 – Como você avaliaria sua qualidade de vida? 4,08 

4,02 
02 – Quão satisfeito(a) você está com sua saúde? 3,96 

Domínio I- 

Domínio físico 

03 – Em que medida você acha que sua dor (física) impede você de 

fazer o que precisa? 
1,84 

3.37 

04 – O quanto você precisa de algum tratamento médico para levar sua 

vida diária? 
1,71 

10 – Você tem energia suficiente para o seu dia-a-dia? 3,98 

15 -Quão bem você é capaz de se locomover? 4,41 

16 – Quão satisfeito(a) você está com o seu sono? 3,57 

17 – Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade de desempenhar 

as atividades do seu dia-a-dia? 
3,98 

18 – Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade para o trabalho? 4,16 

Domínio II- 

Domínio 

psicológico 

05 – O quanto você aproveita a vida? 3,65 

3,65 

06 – Em que medida você acha que a sua vida tem sentido? 4,35 

07 – O quanto você consegue se concentrar? 3,73 

11 – Você é capaz de aceitar sua aparência física? 4,12 

19 – Quão satisfeito(a) você está consigo mesmo? 4,10 

26 – Com que frequência você tem sentimentos negativos tais como 

maus humores, desespero, ansiedade, depressão? 
2,0 

Domínio III- 

Relações Sociais 

20 – Quão satisfeito(a) você está com suas relações pessoais (amigos, 

parentes, conhecidos, colegas)? 
3,86 

4,02 21 – Quão satisfeito(a) você está com sua vida sexual? 4,18 

22 – Quão satisfeito(a) você está com o apoio que você recebe de seus 

amigos? 
4,04 

Domínio IV- 

Meio Ambiente 

8 – Quão seguro(a) você se sente em sua vida diária? 3,45 

 

3.67 

 

9 – Quão saudável é o seu ambiente físico (clima, barulho, poluição, 

atrativos)? 
3,29 

12 – Você tem dinheiro suficiente para satisfazer suas necessidades? 3,63 

13 – Quão disponíveis para você estão as informações que precisa no 

seu dia-a-dia? 
3,75 

14 – Em que medida você tem oportunidades de atividade de lazer? 3,65 

23 – Quão satisfeito(a) você está com as condições do local onde mora? 3,92 

24 – Quão satisfeito(a) você está com o seu acesso aos serviços de 

saúde? 
3,67 

25 – Quão satisfeito(a) você está com o seu meio de transporte? 4,06 

Fonte: Elaborado pela autora  
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 A partir da Tabela 1, observa-se que as variáveis do Instrumento de avaliação de 

qualidade de vida com as maiores médias foram no Domínio das “questões gerais de 

qualidade de vida geral”, e com a mesma média a do Domínio III – “Relações Sociais”. Na 

sequência a pertencente ao Domínio IV – “Meio Ambiente”; em   seguida a do Domínio II 

“Domínio Psicológico” e por fim, a última a do Domínio I “Domínio Físico”. 

 Em concordata com a média 4,02, obtida nas variáveis em dois Domínios do 

instrumento – das questões gerais de qualidade de vida e no de relações sociais, é correto 

afirmar que os entrevistados do estudo avaliam a sua qualidade de vida de forma positiva 

juntamente com o que envolve os laços sociais pelos quais os respondentes integram.  

 

4.3.1 Qualidade de vida e satisfação com a saúde. 

 

No questionário WHOQOL-Bref, que compõe as questões gerais que avaliam a 

qualidade de vida dos servidores que trabalham na Penitenciária Federal na cidade de Porto 

Velho-RO, localiza-se nas questões 1 e 2 do questionário e tem sua variabilidade entre muito 

ruim a muito boa e muito insatisfeito a muito satisfeito. 

A primeira questão envolve descobrir como o agente federal avalia a sua qualidade 

de vida, baseando-se nas duas últimas semanas anteriores ao questionário. O Gráfico 15 e o 

Gráfico 16 demostram os resultados alcançados. 

 

GRÁFICO  14: Avaliação de Qualidade de Vida 

Fonte: Dados de pesquisa – Porto Velho (2017). 
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Através dos gráficos é possível observar que todos os servidores que foram 

entrevistados, a média geral para a avaliar a sua qualidade de vida foi acima de 4, conforme 

demostra o Gráfico 15, considerada boa.  

 Consoante aos autores Barreto e Coutinho (2009) referem-se qualidade de vida como 

conjunto de necessidades básicas dos indivíduos. E complementando esse entendimento, a 

Organização Mundial da saúde (OMS) 2009, tem a percepção do indivíduo em relação a sua 

posição na vida no envolve ao conjunto da cultura e sistema de valores nos quais ele vivencia, 

e também no que se tem como objetivos, expectativas, padrões e preocupações.  

 

GRÁFICO  15: Satisfação com a Saúde. 

Fonte: Dados de pesquisa – Porto Velho (2017). 
 

No Gráfico 16, demostrado acima, é possível observar pelas respostas dos 

entrevistados quando questionados sobre o grau de satisfação em relação a sua saúde, no qual 

constatou-se que se expressaram em estar satisfeitos com sua saúde, com o resultado obtido 

predominante pela maioria dos respondentes, com 58,8%. 

Conforme o entendimento dos autores Lipp e Rocha (1994) no qual afirmam que o 

modo bom e compensador que cada indivíduo vive necessita alcançar em pelo menos quatro 

áreas: social, afetiva, profissional e a que envolve à saúde. Logo, trazem a questão da saúde 

como um dos fatores determinantes para ter uma boa qualidade de vida. 

No entanto, mesmo envolvendo a saúde como fator para alcançar uma qualidade de 

vida, Patrick (2003), relata que há uma concordância quando afirma que a qualidade de vida 

é um conceito mais amplo que apenas o estado de saúde, pois envolve outros aspectos do 
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ambiente que podem ou não ter como interferência doenças ou destacadas como saúde. Logo, 

pode-se afirmar que a saúde não determina a qualidade de vida do indivíduo. 

 

 

4.3.2 Domínio Físico 

 

Conforme representada na Figura 5 a seguir, foram analisados os resultados obtidos 

a partir das repostas dos servidores entrevistados para as questões referentes ao domínio 

físico, em que se tem por base as seguintes variáveis: dor e desconforto, energia e fadiga, 

sono e repouso, mobilidade, atividades da vida cotidiana, dependência de medicação ou 

tratamento e capacidade de trabalho, conforme demostrada na Figura 5, a seguir.  

 

FIGURA 5: Domínio Físico de Qualidade de Vida. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Fleck (2000). 

 

Foram apresentados os dados analisados dos respondentes para a questão referente ao 

número três que está inserida na variável do domínio físico, com a qual visa descobrir em 
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DOMÍNIO  

FÍSICO 

DOR E  

DESCONFORTO 

 

ENERGIA E  

FADIGA 

 

MOBILIDADE 

 

SONO E  

REPOUSO 

 

ATIVIDADES  

DA VIDA COTIDIANA 

 

CAPACIDADE DE  

TRABALHO 

 

DEPENDENCIA  

DE MEDICAÇÃO OU 

TRATAMENTO  

 



 

60 
 

Mesmo que o agente federal tenha inserido em suas tarefas uma atividade com o viés 

operacional, no qual faz parte de seu cotidiano as tarefas como escolta armada, condução dos 

presos para todos os procedimentos da rotina de uma penitenciária, e é também pertinente 

mencionar que durante o plantão faz parte do procedimento de um agente federal alguns 

postos em que serão necessários o uso de armamento letal, portando consigo o colete 

balístico, algo que que não é muito confortável por ser um pouco pesado. Mas mesmo com 

todas essas tarefas que caracterizam este cargo em estudo, a média geral desta questão foi 

que 43,1% dos respondentes sentem muita pouca dor física que o impeçam de fazer o que 

precisa. Logo, a média alcançada como resultado desta questão de 1,84, no qual é 

considerado bem positiva, por está situado entre a variância das respostas de “nada” e “muito 

pouco” como medida em que se encontra a dor física que impeça o entrevistado de fazer o 

que precisa. 

 E um outro fator relevante que já foi mencionado no capítulo 4.1, nas análises dos 

dados demográficos, mostra que a maioria dos respondentes revelaram praticar alguma 

atividade física regularmente, e por esse fato, de certa forma reflete de maneira positiva para 

o seu estado físico. 

 Na sequência, e como demostrado pela Tabela 1 das médias, foram expostos os 

resultados alcançados na questão de número quatro, pertencente ainda ao domínio físico, com 

a qual visa descobrir o quanto o agente federal necessita de tratamento médico para levar sua 

vida diária. 

E descobriu-se que grande parte dos entrevistados revelaram necessitar nada ou muito 

pouco de algum tipo de tratamento médico para levar sua vida diária. Aponta-se com o 

percentual de 47,1% dos respondentes afirma necessitar nada e com 41,2% necessitam muito 

pouco de algum tipo de tratamento médico para levar sua vida diária.  

 Logo, os resultados obtidos apontam que maioria dos entrevistados revelaram um 

bom resultado, com a média de 1,71, no qual significa não necessitar de qualquer tipo de 

tratamento médico, o que leva a possibilitar a ter uma boa qualidade de vida. 

 A seguir, o como demostrado pela tabela das médias, revela os resultados obtidos na 

questão de número dez, em que procura saber se os agentes têm energia suficiente para o seu 

dia-a-dia. 
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 Os resultados apresentados apontados pela média geral de 4 aproximadamente, indica 

uma média de regular para boa, no qual foi observado com predomínio maior nas respostas 

dos entrevistados, com o percentual de 57% respondeu ter muita energia para a sua rotina 

diária e 21% como (completamente). Os outros aparecem como resultado, médio e muito 

pouco em percentuais 20% e 2% respectivamente. 

 A seguir, foi demostrado o resultado referente a questão de número quinze, com a 

qual procura descobrir quão bem os entrevistados sentem-se capazes para se locomover. 

 As respostas obtidas a partir dessa pergunta no qual procura averiguar a qualidade de 

locomoção dos entrevistados, foram positivas, sendo representadas por 51% dos 

respondentes afirmando serem capazes de se locomover bem, e 45% como muito bom e o 

restante, representado por 3,9% se locomovem de maneira nem ruim nem bom. Logo, pode-

se afirmar que a maioria dos agentes tem uma boa qualidade de locomoção, em uma média 

de 4,41. 

 De acordo com a média 3,57, obtida na questão de número dezesseis, no qual procura 

descobrir como está o nível de satisfação com o seu sono, é possível afirmar que os 

entrevistados do estudo revelaram estar em uma variância de “nem satisfeitos nem 

insatisfeitos”. No geral, no qual 51% responderam estarem satisfeitos e 31,4% “nem 

satisfeitos nem insatisfeitos”.  

 Nesse contexto, os autores Souza e Guimarães (1999) afirmam que o sono envolve 

uma necessidade básica e primitiva do indivíduo. E que qualidade de vida é diretamente 

ligada a qualidade do sono. Então uma qualidade do sono ruim pode afetar a qualidade de 

vida, como também o inverso acontece, uma qualidade de vida ruim pode ocasionar algum 

distúrbio do sono.  E acompanhando o mesmo entendimento, as autoras Muller e Guimarães 

(2007) relata que quem sofre de uma má qualidade do sono tem sua qualidade de vida 

atingida, levando a adquirir uma série de consequências ao organismo como dificuldade de 

concentração, falha de memória, alteração do humor, e riscos de acidentes. Que irá interferir 

no equilíbrio físico e psicológico do indivíduo. 

 E conforme o enunciado do indicador de número dezessete, que visa revelar o quão 

satisfeitos os servidores estão com sua capacidade de desempenhar as atividades do seu dia-

a-dia. 
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  A resposta de maior frequência variou entre satisfeito, com 62,7% e muito satisfeito, 

com 19,6%. Apenas duas pessoas entre os entrevistados declararam insatisfeitas com sua 

capacidade de desempenhar as atividades do dia-a-dia. 

 E conforme, na sequência foram demostrados os resultados alcançados no que se 

refere a questão dezoito, no qual visa saber quão satisfeitos estão com sua capacidade para o 

trabalho, e observa-se que o resultado em sua média geral foi de 4,16, sendo considerado 

positivo, de forma que 64,7% afirmaram considerar satisfeitos com sua capacidade para o 

trabalho. 

 E em relação ao nível de ligação entre trabalho e qualidade de vida, Quilici et al. 

(2000) afirmam que a qualidade de vida está atrelada diretamente ao trabalho, no qual uma 

boa parte da vida são vivenciadas no ambiente organizacional. 

 Segundo Robbins (2002) relata que a satisfação com o trabalho está diretamente 

ligada à maneira de como o indivíduo enxerga o trabalho que executa. Os indivíduos com o 

alto grau de satisfação em relação ao seu trabalho exercem atitudes positivas e os que se 

encontram insatisfeitos apresentam atitudes negativas em relação ao trabalho.  

 A média geral do Domínio Físico, conforme apresentado na Tabela 1, constata que o 

resultado obtido está acima de 3. Podendo afirmar que a variável do domínio físico da 

Qualidade de vida dos agentes federais em estudo é tida como razoável a satisfatória.  

 

 

4.3.3 Domínio Psicológico 

 

O domínio psicológico se baseia nas questões realizadas a partir das respostas dos 

agentes, que são de número 5,6,7,11,19 e 26. Nesse domínio as variáveis que as integram 

são: sentimentos positivos; pensar, aprender, memória e concentração; autoimagem, imagem 

corporal, sentimentos negativos e espiritualidade e religião, demostrada na Figura 6 abaixo. 
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FIGURA 6: Domínio Psicológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Fleck (2000). 

 

O resultado obtido referente a quinta questão que integra o domínio psicológico 

procura descobrir o quanto os agentes federais aproveitam a vida. Pode-se observar que a 

média obtida desta questão foi entre 3 aproximando-se a 4, desta forma, grande parte dos 

respondentes considera aproveitar a vida de forma considerável, tendo como percentual 

60,8% declararam aproveitar bastante a vida e 31,4% declararam aproveitar “mais ou 

menos”. 

 Na sequência, os resultados alcançados da questão seis no qual busca saber em que 

nível os agentes acham que sua vida tem sentido. As repostas dos respondentes nessa questão 

foram muito positivas, tendo uma média geral de 4,35, no qual 25 entrevistados, que 

representa 49% afirmam ter bastante sentido em sua vida, e quase que a outra parcela dos 

respondentes, com 43% afirmaram ter extremo sentido em sua vida. 

 Esta é uma outra questão, como a anterior, de uma análise muito subjetiva, no qual o 

sentido da vida para cada indivíduo está atrelado a muitas questões, como por exemplo a fé 

religiosa, ter uma prospecção de expectativa de vida.  

 E tratando essa temática, segundo Frankl (1999), relata que o não conhecimento da 

hora da morte pode retirar o sentido da vida. E que o conhecimento de que tudo tem um fim 
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pode levar o indivíduo a não ter um sentido da vida quando a morte o encontra, pela razão de 

não ter concretizados seus desejos. É possível afirmar que como os entrevistados pertencem 

a uma faixa etária muito jovial, como já mencionado no capítulo 4.1, eles têm um olhar muito 

mais otimista com relação expectativa de vida, no qual já se encontram em um trabalho mais 

estável, como uma maior disponibilidade de tempo e tendo uma boa remuneração. 

 A seguir, os resultados alcançados da questão sete no qual visa saber o quanto os 

servidores são capazes de concentrar. O maior volume de respostas dos entrevistados foi de 

3,73 na escala de Likert, alcançando quase (4), com 64,7% responderam que são bastante 

capazes de se concentrar, indicando uma boa capacidade de concentração entre o grupo. 

 Um fator que pode exercer influência nessa capacidade de o indivíduo obter a 

concentração ideal é não ter uma boa qualidade de sono, tendo em vista que a maioria dos 

entrevistados trabalham em regime de plantão, e precisam saber lidar com a privação do sono 

para exercer suas atividades durante o horário noturno de forma adequada que não 

comprometa a segurança da Unidade. No entanto, já foi mencionado em uma questão anterior 

no qual é tratada pelo domínio físico sobre a satisfação do sono, e descobriu-se que a 

população tem um nível razoável a satisfatório em sua qualidade de sono. 

 Na sequência, é relativo a questão onze, que envolve a aparência física, no qual 

procura constatar se os agentes são capazes de aceitar sua aparência física. E por meio dos 

resultados obtidos grande parte dos agentes responderam de médio a completamente, sendo 

estabelecida pela média acima de (4), podendo afirmar um índice muito positivo para essa 

questão. 

 Nesse contexto, no que envolve medir a capacidade de aceitação dos servidores 

respondentes nesse estudo, com relação a sua aparência física, os autores Minayo et al. (2000) 

menciona que se encontram na mesma categoria as crenças, tradições, identidade de um 

grupo, e o parâmetro das classes sociais, no qual aferem os padrões de referências de 

condições de vida e bem-estar. 

 Seguindo com a próxima questão dezenove, no qual visa saber quão satisfeitos os 

agentes estão consigo mesmo. E os resultados obtidos apontaram um índice positivo, com 

uma maior frequência das respostas com o nível acima de (4), tendo como percentual 66,7% 

dos respondentes declararam sentir satisfeitos consigo mesmo. E com apenas 2 entrevistados 

declararam sentir insatisfeitos. 
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 E para concluir a última questão do domínio psicológico referente a questão 26, no 

qual visa descobrir com que frequência os agentes federais têm sentimentos negativos, tais 

como mau humor, desespero, ansiedade e depressão. E foi analisado como maior frequência 

pelos servidores as seguintes respostas: algumas vezes (2) com 70,6% dos entrevistados e 

nada (1) 17,6%, no qual pode-se concluir igualmente um bom resultado para essa pergunta. 

Vale ressaltar que os escores para essa questão são invertidas, no qual a medida em que o 

resultado na escala for menor, é melhor. 

 A média geral do Domínio Psicológico, conforme apresentado na tabela 1, consta 

como resultado obtido a média de 3,66. Podendo afirmar que a variável do domínio 

psicológico de Qualidade de vida dos agentes federais em estudo é tida como razoavelmente 

satisfatória. 

 

4.3.4 Domínio Relações Sociais  

  
Nessa etapa serão apresentados os resultados do Domínio Relações Sociais, o qual 

fazem parte as questões 20,21 e 22 que abordam os aspectos: relações pessoais, suporte 

(apoio) social e atividade sexual. Demostrada na Figura 7, abaixo. 

 

FIGURA 7: Domínio Relações Sociais 
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 Os resultados que se refere a questão vinte, procura descobrir quão satisfeitos os 

agentes estão com suas relações pessoais (amigos, parentes, conhecidos, colegas).  

 Os resultados alcançados indicaram para um grau razoável de satisfação nesse 

quesito, atingindo na média quase (4). De modo geral, os resultados dessa questão foram bem 

aproximados, apresentando as respostas com maior número de respondentes até o menor 

número assim dispostas: satisfeitos, com 64,7%; nem satisfeitos e nem insatisfeitos, com 

15,7%; muito satisfeitos, com 13,7% e por fim com 5,9%, os declarados insatisfeitos com 

suas relações pessoais. 

 A seguir, é analisada o resultado relativo à questão vinte um, no qual tem o objetivo 

de saber como está o grau de satisfação dos agentes quanto a sua vida sexual. 

 E as repostas mais frequentes quanto a essa pergunta situa-se entre satisfeitos e muito 

satisfeitos em sua vida sexual, alcançando a média de 4,18.  

 A pergunta seguinte, de número vinte e dois, trata-se de saber como se encontra a 

relação de apoio que recebem dos amigos. E foi observado que se manteve na mesma medida 

em relação aos resultados anteriores deste domínio, no qual o nível de satisfação permanece 

positiva, acima de (4).  Variando entre as escalas de 4 e 5. 

 Pode-se arriscar que o resultado deste domínio, no qual envolve as relações sociais, 

foi tido como positivo, pelo fato desse grupo em estudo dispor de bons lações em sua 

estrutura social. E essa análise que mensurou a satisfação de forma positiva, faz menção a 

um dos aspectos que contribui para atingir uma boa qualidade de vida. Barreto e Coutinho 

(2009) referem-se que a qualidade de vida não está relacionada apenas às emoções, incluindo, 

desta forma, também aos aspectos sociais. Em decorrência, se existe uma interação positiva 

entre os indivíduos, existirá também um ambiente propício para um equilíbrio psicológico e 

progredindo para que desperte as potencialidades das pessoas, levando-as a boa qualidade de 

vida.  

 

 

 

 

 



 

67 
 

4.3.5 Domínio meio ambiente  

 

 O domínio meio ambiente é composto pelas seguintes variáveis: segurança física e 

proteção; ambiente no lar; recursos financeiros; cuidado de saúde e sociais: disponibilidade 

e qualidade; oportunidade de adquirir novas informações e habilidades; participação em, e 

oportunidades de recreação/lazer; ambiente físico: poluição, ruído, transito e clima; 

transporte. Apresentados conforme a Figura 8, a seguir. 

 

FIGURA 8: Domínio Meio Ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Fleck (2000). 
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 É pertinente mencionar que a segurança está inserida em todos os ambientes em que 

o indivíduo vive.  

 Ferreira (2010) comenta da pirâmide da hierarquia das necessidades, de Maslow, no 

qual a segurança situa-se entre a segunda necessidade do indivíduo, logo após as 

necessidades fisiológicas. E por isso é muito importante alcançar um grau de significância 

nesse quesito para conseguir manter um equilíbrio. 

 A média nesta questão foi um pouco acima de 3. Talvez esse resultado, no qual 

encontra-se classificada como razoável, se justifique pelo fato de o cargo de agente federal 

de execução penal pertencer a área da segurança pública, e no contexto brasileiro e mundial 

é incluído como uma profissão perigosa. Logo, necessário tomar sempre medidas cabíveis 

em todos os momentos em sua rotina diária para prevenir qualquer indicativo de ameaça, 

tornando o seu dia-a-dia um pouco tenso e com uma medida de insegurança em algumas 

situações. 

 A questão seguinte refere-se aos resultados apresentados na questão nove, com a qual 

procura saber quão saudável é o seu ambiente físico, que envolve clima, barulho, poluição, 

atrativos, dos agentes federais, e as respostas obtidas mostram que maior parte dos 

respondentes enxergam que o seu ambiente físico como de mais ou menos a bastante 

saudável, sendo classificado em uma escala de (3). No qual a média considerada para essa 

questão é 3,29. 

 Para próxima questão, será demostrado os resultados da pergunta doze, em que 

procura saber se os agentes consideram ter dinheiro suficiente para satisfazer suas 

necessidades. 

 E a resposta obtida para pergunta foi que a maior parte dos respondentes consideram 

como medida ter mais ou menos dinheiro que satisfaça suas necessidades, situando-se na 

escala (3), e com uma média geral um pouco acima de 3. Apenas um respondente afirmou 

possuir muito pouco dinheiro para suprir suas necessidades. 

 E para a décima terceira questão, no qual objetiva saber quão disponíveis estão as 

informações que os agentes necessitam saber para o seu dia-a-dia. 

 Para essa questão, obteve-se um resultado mediano, atingindo quase a marca (4) na 

escala. No qual verificou-se com um maior número de respostas: muito (4), com o percentual 

de 47% e em seguida foi médio (3) com 39%.  
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 Não houve agente que tenha respondido como não tendo acesso a informações no 

qual precisam em sua rotina diária.  

 Os resultados obtidos revelam que o nível de informações no qual os agentes federais 

necessitam em sua rotina diária se encontram em médio grau. Deste modo, cabe uma melhora 

nesse aspecto, pois, o acesso a informação é muito relevante para a rotina de trabalho, 

excetuadas as informações classificadas como sigilosas, as instituições devem garantir que 

as informações necessárias aos servidores estejam a disposição para o seu bom desempenho, 

tais como: normas e regulamento, legislação, missão institucional, definições e atribuições. 

De modo que a valorização profissional está relacionada diretamente à percepção de que cada 

servidor tem para si quando existe um suporte de apoio, e é através de ações eficazes que 

tragam conhecimento e informações aos profissionais que esse apoio é estabelecido. E grande 

parte das informações tem por objetivo manter a segurança dos servidores e de seus 

familiares. 

 Os resultados alcançados para a questão quatorze, no qual procura saber em que 

medida os agentes federais têm oportunidades de lazer, serão analisados a seguir. 

 Na percepção dos agentes federais, grande parte das repostas foram muito (4) a médio 

(3) no que envolve a ter oportunidade de atividade de lazer. Acredita-se que esse resultado 

se justifique por grande parte dos agentes pertencerem a outros Estados e como ainda 

mantem, muitos deles, famílias em seu estado de origem, eles precisam trabalhar 

constantemente com trocas de plantão, permutas, para que seja possível viajar e ficar com 

suas respectivas famílias, não sendo propiciado com grande frequência uma oportunidade de 

lazer. Mas em contrapartida, o cargo de agente federal permite uma disponibilidade 

considerável de folgas, pois o regime de trabalho em plantão é de 24 horas de trabalhos e 72 

horas de descanso, no qual se o servidor tiver o objetivo de fazer atividades de lazer, essa 

possibilidade é plenamente possível. 

 A seguir, na questão vinte e três, procura descobrir quão satisfeitos os agentes estão 

com o local onde moram. 

 O resultado na média geral da questão foi positivo, no qual de maneira geral os 

agentes se consideram estar satisfeitos com a sua atual condição de moradia, alcançando 

quase a média (4) no geral. Demostrados por meio de percentuais, com 41,2% declararam 
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estar satisfeitos; 29,4% como muito satisfeitos e 23,5% como nem satisfeitos e nem 

insatisfeitos. 

 Em geral, os servidores federais optam por escolher residências que se sintam 

seguros, por orientação da divisão de segurança da unidade, geralmente em condomínios 

fechados, que proporciona mais essa tranquilidade nesse aspecto. E como a grande maioria 

não é natural da região, muitos procuram suprir a ausência de casa, morando em locais em 

que proporcionem conforto e bem-estar. 

 A próxima questão refere-se a de número vinte e quatro, no qual procura saber quão 

satisfeitos estão os agentes quanto ao acesso aos serviços de saúde. 

 Os resultados alcançados apontaram que nesta questão o nível de satisfação deixa a 

desejar, por indicar o menor índice entre as questões deste domínio meio ambiente, atingindo 

a média de 3,67 no geral. 

 E por fim, a última questão que envolve o domínio meio ambiente, de número vinte 

e cinco, procura descobrir quão satisfeito o agente está com o seu meio de transporte. 

 As respostas desta questão foram melhores que a anterior, atingindo a média acima 

de (4). Demostradas em percentuais ficaram dispostos das seguintes maneira: com 51% dos 

respondentes declararam estar satisfeitos (4), com 29,4% dos respondentes declararam ter 

muito satisfeitos (5), 15,7% declararam estar nem satisfeitos nem insatisfeitos e com 3,9% 

declararam estar insatisfeitos com o grau de satisfação com seu meio de transporte. 

 A seguir, no Gráfico 17, será demostrado o resultado geral das médias dos quatros 

domínios que integraram 24 questões das 26 totais do formulário aplicado aos agentes 

federais e demostrados detalhadamente cada um deles no presente estudo. 
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GRÁFICO  16: Média Geral por Domínio. 

 

Fonte: Dados de pesquisa – Porto Velho (2017). 

  

 No Gráfico 17 demostrado acima, dispõe das médias baseando-se pela escala de 

Likert, e analisada através dela, o nível de satisfação dos respondentes em cada aspecto em 

que os domínios propõem.  

 Verifica-se comparando as médias entre os domínios, que o de relações sociais se 

destaca com a maior média, sendo o único acima de 4. 

 Constata-se também que o domínio físico teve a menor média entre os quatro, 

obtendo-se 3,38. 

 No entanto, pode-se afirmar que mesmo não alcançando as médias acima de 4 em 

todos os domínios, constata-se que o seu resultado não pode ser considerado negativo 

também.  

Segundo os dados analisados, observa-se que os casados, do sexo masculino, com 

idade entre 31 a 35 anos apresentou o melhor resultado no domínio meio ambiente, com o 

nível de satisfação mais alto, mas os que também possuem uma renda maior que 15 salários 

mínimos. 

Também foi verificado que novamente os casados e com relação estável apresentou 

melhores índices de satisfação em todos os domínios comparado aos solteiros. 
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Os respondentes que estão na faixa etária dos 20 a 25 apresentou melhor índice de 

satisfação no domínio das relações sociais; os de 31 a 35 nos domínio psicológico e meio 

ambiente; os de 36 a 40 no domínio físico. 

Os agentes que possuem grau de escolaridade de nível superior completo 

apresentaram melhor grau de satisfação em três dos quatro domínios, ficando somente atrás 

dos entrevistados com nível superior incompleto no domínio físico. 

E todos os respondentes que afirmaram gostar do que faz com relação a profissão, 

segundo os dados obtidos revelaram ter um grau de satisfação maior em todos os quatro 

domínios comparado com aqueles que declararam não gostar do que faz.  

Neste estudo houve algumas correlações no qual foi elaborado cruzamentos dos dados 

com relações aos domínios do instrumento aplicado com os dados sociodemograficos. Esta 

correlação está demostrada na parte de anexo deste trabalho. 

No domínio físico encontrou-se uma correlação aos respondentes que declararam 

apresentar problemas de saúde. 

No domínio psicológico contatou-se uma correlação aos respondentes que afirmaram 

não praticar nenhuma atividade física. 

No domínio relações sociais constatou-se novamente aos entrevistados que 

responderam possuir algum problema de saúde e também com os que não praticam atividade 

física. 

E o último domínio, constatou-se outra correlação, foi a do meio ambiente em relação 

aos respondentes que não praticam atividade física. 

 

 

4.4 Políticas de promoção e prevenção implementada focada na melhoria da qualidade 

de vida dos profissionais penitenciários. 

 

Os servidores do Sistema Penitenciário Federal (SPF) desenvolvem um serviço 

público de alta complexidade, no qual faz parte de suas atribuições desde custodiar o preso 

no sistema e executar os tramites de praxe a proporcionar as assistências necessárias a essa 

custódia durante o período que o preso estará no Sistema Federal, conforme determinado pela 

legislação vigente. O dia a dia de trabalho são de muita cautela e constante tensão, tanto pelos 
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riscos no qual é próprio do trabalho quanto pelos possíveis agravantes à saúde de quem o 

executa. E diante desse contexto todos os servidores que laboram deste trabalho estão sujeitos 

a desenvolver estresse funcional, fadiga e entre outros agravos da saúde física e mental.  

 E com a finalidade de estabelecer uma atenção maior com propostas de qualidade de 

vida destinadas aos servidores do DEPEN, existem diversas propostas conforme o relatório 

final do grupo de trabalho instituído por meio da portaria n° 292, DEPEN/MJ, de 6 de agosto 

de 2014, no qual visa elaborar propostas e definir diretrizes para ações de proteção da saúde 

do trabalhador do Sistema Penitenciário Federal, com ênfase na prevenção ao suicídio. Desta 

forma, o grupo de trabalho seguiu a seguinte determinação: 

I - Analisar elementos relativos à situação atual de saúde mental dos trabalhadores do Sistema 

Penitenciário Federal; 

II - Realizar levantamentos técnicos sobre ações governamentais já existentes relacionadas à 

prevenção ao suicídio;  

III - Realizar levantamentos técnicos sobre ações governamentais já existentes relacionadas 

à saúde mental de profissionais de segurança pública; 

 IV - Propor diretrizes e ações estratégicas relacionadas à saúde do trabalhador do Sistema 

Penitenciário Federal, com ênfase na prevenção ao suicídio. 

 O projeto foi concebido para servir de apoio para futuras discussões e planejamento 

no que envolve a qualidade de vida dos servidores que trabalham nas Penitenciárias Federais. 

E tem por objetivo a implantação de um Programa de saúde do trabalhador do DEPEN, que 

alcance as quatro essências: Promoção da saúde; Prevenção; Tratamento; Reabilitação. 

As ações definidas pelo Grupo de Trabalho também foram estruturadas por eixos de 

competências, e se dispõe da seguinte maneira: 

• Estratégias de Recursos Humanos:  

✓ Definir o perfil profissiográfico dos cargos do Sistema Penitenciário Federal; 

✓ Aproximar os gestores da instituição e os respectivos servidores; 

✓ Realizar o correto diagnóstico do absenteísmo no sistema, suas causas, os processos 

intermediários e seu impacto econômico; 

✓ Avaliar periodicamente o desempenho dos profissionais;  

✓ Implementar programa de prevenção a acidentes;  

✓ Promover exame psicotécnico periódico para possuir e portar arma de fogo; 
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• Acesso e Manutenção de Saúde: 

✓ Promover acesso e serviço a saúde (em rede pública disponível ou auxiliar); 

✓ Instituir a realização de exames periódicos;  

✓ Desenvolver plano estruturante para atenção à saúde mental; 

✓ Criar grupos de apoio (comunidade terapêutica); 

✓ Construir formalmente um programa de Diagnósticos e Reabilitação funcional dos 

servidores, em suas duas modalidades (readequação e readaptação); 

✓ Instituir a prática esportiva;  

✓ Promover campeonatos esportivos profissionais; 

✓ Instituir a área de lazer e de descanso (espaços de convivência); 

✓ Realizar acompanhamento psicossocial;  

✓ Incentivar celebrações religiosas; 

• Atenção ao Profissional: 

✓ Assegurar amplo acesso a informações, fortalecendo a comunicação com vistas à 

valorização profissional; 

✓ Executar planos de capacitação profissional;  

✓ Instituir sistema de monitoramento da política de qualidade de vida; 

✓ Descentralizar serviços da CGRH (coordenação geral de recursos humanos); 

• Fortalecimento da Imagem Institucional: 

✓ Realizar campanhas institucionais;  

✓ Desenvolver marketing institucional; 

Algumas propostas já tiveram o êxito de serem implementadas nas unidades, outras 

ainda continuam em andamento aguardando execução. 

Nos últimos tempos alguns setores da sede do DEPEN em Brasília indicaram alguns 

servidores para atuarem como ponto focal de qualidade de vida em cada unidade federal, e 

Porto Velho a partir disso vem promovendo algumas atividades que refletem em bem-estar 

e valorização do servidor. Exemplo disso são campanhas de promoção de saúde relacionadas 

a prevenção de doenças e incentivo a prática esportiva. Pode-se citar a semana do servidor, 

realizada anualmente, no qual busca propor nesses eventos assuntos pertinentes a saúde, 

levando palestrantes de diversas áreas relacionadas a esse tema, que venha ampliar o 

conhecimento, e aproximar o vínculo entre os servidores. Em dezembro de 2016 foi realizada 
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a primeira corrida do servidor, nas modalidades 5 e 10 km, no mesmo ano foi organizado 

uma confraternização com diversas atividades esportivas: vôlei, basquete, futebol entre 

outras modalidades. Uma maneira escolhida pelos organizadores para interação entre os 

servidores e valorização de atividade física. Segundo a OMS, a prática de atividade física 

está associada a melhora no desempenho da saúde psicológica, diminuindo os níveis de 

ansiedade, estresse e depressão. Os benefícios proporcionados pela atividade física são 

inumeráveis, tais como o aumento da produtividade, a prevenção de algumas doenças, 

melhora da capacidade para esforços físicos, adquirir maior disposição para as tarefas diárias, 

reflete na qualidade do sono e trabalha também na autoestima do indivíduo. 

Portanto, o esporte é um ótimo meio para se ganhar qualidade de vida, e incentivá-lo 

no ambiente de trabalho também parece bem relevante quando se trata de saúde, bem-estar e 

socialização.  

Outra atividade de impacto positivo realizada pela equipe de saúde junto aos 

servidores foram palestras nas áreas de saúde mental, um conhecido problema do ambiente 

carcerário que atinge em maior ou em menor grau, um número significativo de diversos 

profissionais que ali desempenham suas funções. Existem muitos estudos referentes a 

problemas desenvolvidos em decorrência da atividade laboral, e muito frequentemente que 

envolve os agentes penitenciários, como já citado anteriormente, a síndrome de Burnout. 

Uma palestra apresentada pela psicóloga em que desenvolvia um estudo no qual tratava da 

saúde mental, por exemplo, buscou transmitir um outro olhar do próprio agente para suas 

funções, ou seja, reavaliar a importância que cada um mensura para o seu trabalho, e o seu 

papel perante a sociedade. Essa também é um importante medidor da qualidade de vida no 

ambiente de trabalho. Se o Agente ou demais servidores que atuam na penitenciaria 

conseguem enxergar como importante e fundamental são as suas atividades, se sentirá 

relevante e sua autoestima e confiança podem o ajudar na prevenção de desgastes 

psicológicos.     
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5 CONCLUSÃO 

Este presente trabalho teve como objetivo central verificar quais os fatores que 

influenciam na qualidade de vida dos servidores que trabalham na Penitenciária Federal em 

Porto Velho – RO, tendo sua análise construída por meio do Instrumento de Avaliação de 

Qualidade de Vida – WHOQOL-Bref, no qual foi desenvolvido em um contexto de uma 

perspectiva internacional e transcultural que a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

elaborou, e deste modo o questionário foi aplicado a uma parcela dos servidores que laboram 

no presídio federal em seu local de trabalho. 

E visando responder à pergunta central da pesquisa, o instrumento de coleta de dados 

utilizado foi por meio de questionários, construído em duas diferentes partes: solicitações de 

informações demográficas, e posteriormente, questões relacionadas a avaliação da qualidade 

de vida do grupo escolhido desta presente pesquisa, o WHOOQL-BREF, a versão abreviada 

do Whoqol-100, que é organizada por domínios e variáveis, envolvendo os aspectos: físicos, 

psicológicos, relações sociais e meio ambiente, composto no total de 26 questões, no qual 

duas questões são genéricas de qualidade de vida e as 24 restantes pertencem cada uma das 

variáveis que compõem o instrumento, sendo utilizada a escala de medida, a de Likert de 

cinco pontos.  A técnica estatística Alfa de Cronbach, aplicada para mensurar a segurança do 

instrumento, resultou em um alto fator de confiabilidade do questionário (α = 0,846), 

enquanto os softwares Excel e SPSS foram empregados para tratamento e análise dos dados. 

No que se refere ao primeiro objetivo específico, pode-se concluir que o perfil 

demográfico dos agentes federais de execução penal que trabalham na Penitenciária Federal 

em Porto Velho- RO, é formado pelo sexo masculino em sua maioria, predominando em 

relação a faixa etária abarcado entre 26 a 30 anos de idade. O grau de instrução predominante 

é o de nível superior completo e a maior parte declarou-se casado e sem filhos. A maior 

parcela dos respondentes tem apenas um ano no cargo e afirmam gostar de exercer a 

profissão. 

Com observação ao segundo objetivo específico que descreve o cotidiano de trabalho 

realizado em uma Penitenciária Federal em Porto Velho, conseguiu-se identificar as 

principais atividades realizadas no qual estão diretamente ligadas aos pilares de segurança e 

assistências como prevê a Lei de execução penal (LEP). 
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 Com relação ao terceiro objetivo específico no qual visou conhecer as características 

de qualidade de vida da população estudada segundo os domínios: físico, psicológico, 

relações sociais e meio ambiente, observa-se que as variáveis do Instrumento de avaliação 

de qualidade de vida com as maiores médias foram no Domínio das “questões gerais de 

qualidade de vida geral”, e com a mesma média a do Domínio III – “Relações Sociais”. Na 

sequência a pertencente ao Domínio IV – “Meio Ambiente”; em   seguida a do Domínio II 

“Domínio Psicológico” e por fim, a última a do Domínio I “Domínio Físico”. Em concordata 

com a média 4,02, obtida nas variáveis em dois Domínios do instrumento – das questões 

gerais de qualidade de vida e no de relações sociais, é correto afirmar que os entrevistados 

do estudo avaliam a sua qualidade de vida de forma positiva juntamente com o que envolve 

os laços sociais pelos quais os respondentes integram.  

 O resultado geral das médias dos quatros domínios que integraram 24 questões das 

26 totais do formulário aplicado aos agentes federais e demostrados detalhadamente cada um 

deles no presente estudo foi disposto baseando-se pela escala de Likert e analisada através 

dela, o nível de satisfação dos respondentes em cada aspecto em que os domínios propõem.  

Então, verificou-se comparando as médias entre os domínios, que o de relações sociais se 

destaca com a maior média, sendo o único acima de 4. Constatou-se também que o domínio 

físico teve a menor média entre os quatro, obtendo-se 3,38. 

 No entanto, pode-se afirmar que mesmo não alcançando as médias acima de 4 em 

todos os domínios, constatou-se que o seu resultado não pode ser considerado negativo 

também.  

E todos os respondentes que afirmaram gostar do que faz com relação a profissão, 

segundo os dados obtidos revelaram ter um grau de satisfação maior em todos os quatro 

domínios comparado com aqueles que declararam não gostar do que faz.  

Neste estudo houve algumas correlações no qual foi elaborado cruzamentos dos dados 

com relações aos domínios do instrumento aplicado com os dados sociodemograficos. Das 

correlações encontradas entre os indicadores que abordam o domínio físico e as variáveis 

demográficas no que envolve a problemas de saúde, é possível concluir que os agentes que 

apresentaram um resultado mais baixo nesse indicador declararam apresentar problemas de 

saúde. No domínio psicológico contatou-se uma correlação aos respondentes que afirmaram 

não praticar nenhuma atividade física. No domínio relações sociais constatou-se novamente 
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aos entrevistados que responderam possuir algum problema de saúde e também com os que 

não praticam atividade física. E o último domínio, constatou-se outra correlação, foi a do 

meio ambiente em relação aos respondentes que não praticam atividade física. 

E por último, respondendo ao quarto objetivo específico, no qual buscou verificar as 

políticas de promoção e prevenção implementada focada na melhoria da qualidade de vida 

dos profissionais penitenciários, foi possível constatar que o DEPEN, com a finalidade de 

estabelecer uma atenção maior com propostas de qualidade de vida destinadas aos seus  

servidores, foram formuladas diversas propostas conforme o relatório final do grupo de 

trabalho instituído por meio da portaria n° 292, DEPEN/MJ, de 6 de agosto de 2014, no qual 

visou elaborar propostas e definir diretrizes para ações de proteção da saúde do trabalhador 

do Sistema Penitenciário Federal, com ênfase na prevenção ao suicídio. Este projeto foi 

criado com o objetivo de servir de alicerce para futuras discursões e planejamento no que 

tange a qualidade de vida dos servidores que laboram nas Penitenciárias Federais em todo o 

Brasil, e tem como foco a implementação de um programa de saúde para os servidores do 

DEPEN. 

Com observações em campo, coleta e análise dos dados, e estudos relacionados, 

consegue-se extrair do proposto trabalho que uma quantidade considerável de servidores se 

considera motivado e satisfeito em relação ao ambiente de trabalho. Essa afirmação é 

possível por se ter como base, os resultados obtidos através do instrumento de pesquisa 

utilizado para avaliar a qualidade de vida do grupo escolhido do presente estudo, o 

WHOOQL-BREF, no qual já foi detalhado no Capítulo 3. 

E os projetos, campanhas e incentivos relacionados a qualidade de vida no qual estão 

sendo desenvolvidos na Penitenciária Federal de Porto Velho, já está gerando reflexo fazem 

diferença no bem-estar de quem ali desempenha suas funções.  

Além de uma política especifica que se preocupa com a saúde mental e física dos 

agentes, os aspectos que agregam valor a carreira no âmbito federal talvez reflitam na 

pesquisa como: bom salário, estrutura física de qualidade, limpeza, segurança, confiança nos 

procedimentos, treinamento continuado, efetivo razoável entre outros. Pode-se, assim, ver 

que esses elementos básicos são de fundamental importância para o desempenho satisfatório 

do cargo e que o bem-estar do servidor federal é um conjunto de aspectos somados. Satisfeito, 
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o agente é um agregador para o sucesso e eficiência do Sistema Federal ao longo desses 11 

anos.  

É pertinente observar que os resultados obtidos à partir do instrumento aplicado, 

através dos formulários, a todos os respondentes, tenha tido um resultado mais positivo com 

relação ao nível de satisfação de sua qualidade de vida pelo fato de grande parte dos 

entrevistados e os que atualmente compõem o quadro dos servidores que laboram na 

Penitenciária Federal em Porto Velho terem menos de um ano de trabalho como servidor 

federal do cargo de Agente Federal de Execução Penal e por isso ainda não tenham 

vivenciado tempo suficiente comparado aos outros com mais tempo de serviço. 

Constatou-se em consulta com alguns setores no DEPEN, situado na sede de Brasília, 

ligados a qualidade de vida dos servidores, como a Coordenadoria de gestão de pessoas 

(COGEP), um avanço significativo no desenvolvimento de projetos para implantação no 

Sistema Penitenciário Federal com foco na qualidade de vida dos servidores, muitos dos 

quais já estão sendo postos em prática, visando o bem-estar dos mesmos, e o 

acompanhamento no decorrer de sua carreira profissional. A criação de um grupo de trabalho, 

conforme já mencionado acima, surgiu com a finalidade da implementação de um programa 

de saúde com uma política de promoção e prevenção voltada para os servidores do 

Departamento Penitenciário Nacional, no qual propõe o planejamento de ações voltadas a 

qualidade de vida daqueles que laboram na Penitenciárias Federais.  

Os resultados alcançados apontam a verdadeira necessidade de empenho e 

investimento por parte dos órgãos públicos ou gestores em geral, em seus colaboradores, por 

representar uma significativa importância em nosso atual contexto no qual considera-se o 

capital intelectual é um dos fatores de grande relevância para o bom desenvolvimento da 

Organização e muitas vezes considerado a chave para o sucesso. Logo, a preocupação com a 

qualidade de vida no trabalho está cada vez mais em evidencia, e vai tendo o seu espaço 

conquistado gradualmente auxiliados por programas com esse entendimento que visam a 

satisfação e o bem-estar social dos seus trabalhadores. 

E a partir de todas essas considerações pode-se constatar que todos os objetivos 

propostos foram alcançados com êxito, respondendo ao questionamento da pesquisa, bem 

como possibilitando o entendimento de forma mais profunda do que concerne a temática da 
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pesquisa por meio de um estudo empírico. Acredita-se ter colaborado para o desenvolvimento 

de uma discursão teórica no que se refere a qualidade de vida no trabalho. 
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ANEXO I – Carta de Apresentação 

 

Ministério da Educação 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

Programa de Graduação em Administração 

 

WHOQL-ABREVIADO 

     Versão em Português 

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA PARA GRADUAÇÃO SOBRE 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA 

 

Esta pesquisa está sendo realizada, pela acadêmica Gabriela Gomes Andrade, no 

âmbito do Curso de Graduação em Administração da UNIR, que está em fase final de 

conclusão de curso e realizando pesquisa para sua monografia com a temática relativa à 

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO. Seu objetivo é avaliar a qualidade de vida do 

servidor que exerce o seu trabalho no Presídio Federal na Unidade de lotação em Porto Velho 

-RO. 

Todos os dados serão tratados de forma agregada, preservando a sua privacidade. 

Após a compilação dos dados e publicação dos resultados, eles estarão disponíveis no 

domínio popular.  

Agradecemos antecipadamente a sua participação em nossa pesquisa. 

 

Porto Velho – RO, 13 de setembro de 2017. 

WANDER PEREIRA DE SOUZA 

Departamento de Administração – UNIR 

Professor Orientador 

SIAPE 1084385 
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ANEXO II - Questionário 

 
Ministério da Educação 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
Programa de Graduação em Administração 

PARTE I 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

1. ATIVIDADE PRINCIPAL: 

2. SEXO:  1(     ) Masculino        2(      )Feminino 

3. IDADE: 

4. NATURALIDADE:                 ESTADO: 

5. ESTADO CIVIL:  

1(    )Solteiro                           4(    )Viúvo 

2(    )Casado    5(    ) Relação Estável  

3(    )Divorciado   6(    )__________________ 

6. FILHOS:     1(    )Não         2(    )Sim            QUANTOS:_____________ 

7. NÚMERO TOTAL DE PESSOAS DA FAMÍLIA: ____________PESSOAS. 

8. GRAU DE INSTRUÇÃO:  

1(    )Médio Completo    6(     )_______________________  

2(    )Superior Incompleto       

3(    )Superior Completo       

4(    )Pós Graduação Incompleta       

5(    )Pós Graduação Completa             

9. RENDA FAMILIAR APROXIMADA DA PROPRIEDADE POR MÊS: 

1(    ) De 5 à 10 salários mínimos     

2(    ) De 10  à 15 salários mínimos     

3(    ) Mais de 15 salários mínimos 

10. COM QUE IDADE COMEÇOU A TRABALHAR: ______________anos. 

11. GOSTA DO QUE FAZ: 1(  )Não 2(    )Sim 

12. TEM ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE?    1(    )Sim    2(     )Não 

SE SIM, QUAL? _______________________________(Opcional) 

13. PRETENDER PERMANECER NO CARGO QUE EXERCE? 1(    )Sim 2(     )Não 

14. QUANTO TEMPO NO ÓRGÃO? ........ 

15. QUANTO TEMPO NA FUNÇÃO/SETOR NO QUAL ENCONTRA-SE 

ATUALMENTE? .............. 

16. PRATICA ALGUMA ATIVIDADE FÍSICA? 1(    )Sim          2(     )Não   

SE SIM, QUANTAS VEZES POR SEMANA?  

1(      )Uma vez  a três vezes    2(     ) três a cinco vezes     3(     ) Todos os dias  
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Parte II 
 

Instrumento de Avaliação de Qualidade de Vida 
The World Health Organization Quality of Life – WHOQOL-bref 

Instruções 
Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade de vida, 

saúde e outras áreas de sua vida. Por favor responda a todas as questões. Se você 

não tem certeza sobre que resposta dar em uma questão, por favor, escolha entre 

as alternativas a que lhe parece mais apropriada.  

Esta, muitas vezes, poderá ser sua primeira escolha. Por favor, tenha em mente 

seus valores, aspirações, prazeres e preocupações. Nós estamos perguntando o que 

você acha de sua vida, tomando como como referência as duas últimas semanas. 

Por exemplo, pensando nas últimas duas semanas, uma questão poderia ser: 

 nada 
Muito 
pouco 

médio muito completamente 

Você recebe dos outros o 
apoio de que necessita? 

1 2 3 4 5 

Você deve circular o número que melhor corresponde ao quanto você recebe dos 

outros o apoio de que necessita nestas últimas duas semanas. Portanto, você deve 

circular o número 4 se você recebeu "muito" apoio como abaixo.  

 nada 
Muito 
pouco 

médio muito completamente 

Você recebe dos outros o 
apoio de que necessita? 

1 2 3  5 

Você deve circular o número 1 se você não recebeu "nada" de apoio. Por favor, leia 

cada questão, veja o que você acha e circule no número e lhe parece a melhor 

resposta.  

  muito ruim Ruim 
nem ruim 

nem boa 
boa 

muito 

boa 
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1 

Como você 
avaliaria sua 
qualidade de 

vida? 

1 2 3 4 5 

  
muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

nem 
satisfeito 

nem 
insatisfeito 

satisfeito 
muito 

satisfeito 

2 

Quão 
satisfeito(a) 
você está 
com a sua 

saúde? 

1 2 3 4 5 

As questões seguintes são sobre o quanto você tem sentido algumas coisas nas 
últimas duas semanas. 

  nada 
muito 
pouco 

mais ou 
menos 

bastante extremamente 

3 

Em que medida você 
acha que sua dor 

(física) impede você de 
fazer o que você 

precisa? 

1 2 3 4 5 

4 

O quanto você precisa 
de algum tratamento 
médico para levar sua 

vida diária? 

1 2 3 4 5 

5 
O quanto você 

aproveita a vida? 
1 2 3 4 5 

6 
Em que medida você 
acha que a sua vida 

tem sentido? 
1 2 3 4 5 

7 
O quanto você 
consegue se 
concentrar? 

1 2 3 4 5 

8 
Quão seguro(a) você se 

sente em sua vida 
diária? 

1 2 3 4 5 

9 

Quão saudável é o seu 
ambiente físico (clima, 

barulho, poluição, 
atrativos)? 

1 2 3 4 5 

As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem sentido ou 
é capaz de fazer certas coisas nestas últimas duas semanas. 
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  nada 
muito 
pouco 

médio muito completamente 

10 
Você tem energia 

suficiente para seu dia-a-
dia? 

1 2 3 4 5 

11 Você é capaz de aceitar 
sua aparência física? 

1 2 3 4 5 

12 
Você tem dinheiro 

suficiente para satisfazer 
suas necessidades? 

1 2 3 4 5 

13 

Quão disponíveis para 
você estão as 

informações que precisa 
no seu dia-a-dia? 

1 2 3 4 5 

14 
Em que medida você tem 

oportunidades de 
atividade de lazer? 

1 2 3 4 5 

As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu a 
respeito de vários aspectos de sua vida nas últimas duas semanas. 

  
muito 

ruim 
ruim 

nem ruim 

nem bom 
bom 

muito 

bom 

15 

Quão bem você é 

capaz de se 

locomover? 

1 2 3 4 5 

  
muito 

insatisfeito 

Insa-

tisfei

to 

nem 

satisfeito 

nem 

insatisfeito 

satisfeito 
Muito 

satisfeito 

16 

Quão satisfeito(a) 

você está com o 

seu sono? 

1 2 3 4 5 

17 
Quão satisfeito(a) 

você está com sua 
1 2 3 4 5 
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capacidade de 

desempenhar as 

atividades do seu 

dia-a-dia? 

18 

Quão satisfeito(a) 

você está com sua 

capacidade para o 

trabalho? 

1 2 3 4 5 

19 

Quão satisfeito(a) 

você está consigo 

mesmo? 

1 2 3 4 5 

20 

Quão satisfeito(a) 

você está com suas 

relações pessoais 

(amigos, parentes, 

conhecidos, 

colegas)? 

1 2 3 4 5 

21 

Quão satisfeito(a) 

você está com sua 

vida sexual? 

1 2 3 4 5 

22 

Quão satisfeito(a) 

você está com  

o apoio que você 

recebe de seus 

amigos? 

1 2 3 4 5 

23 

Quão satisfeito(a) 

você está com  

as condições do 

local onde mora? 

1 2 3 4 5 
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24 

Quão satisfeito(a) 

você está com o  

seu acesso aos 

serviços de saúde? 

1 2 3 4 5 

25 

Quão satisfeito(a) 

você está com 

o seu meio de 

transporte? 

1 2 3 4 5 

 
As questões seguintes referem-se a com que frequência você sentiu ou 
experimentou certas coisas nas últimas duas semanas. 
 

  nunca 
Algumas 

vezes 
frequentemente 

muito 
frequentemente 

sempre 

26 

Com que 
frequência 
você tem 

sentimentos 
negativos 
tais como 

mau humor, 
desespero, 
ansiedade, 
depressão? 

1 2 3 4 5 
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ANEXO III - Correlação das variáveis demográficas com os Domínios do 

Instrumento de avaliação de qualidade de vida WHOQOL-bref 

 

 

 


