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RESUMO

O Presente artigo buscou como principal objetivo analisar a qualidade de vida no trabalho dos Guardas Civis Municipais de
Esplanada Bahia, que está diretamente relacionado ao grau de satisfação dos colaboradores com suas atividades e com
sua organização. Visando perceber possíveis dificuldades e desafios, enfrentados pela categoria. O modelo de Qualidade
de Vida (QVT) foi utilizado na tentativa de compreender os possíveis fatores que levam a qualidade de vida no trabalho das
Guardas Civil Municipais, utilizando um questionário como importante fonte de informação. Os dados foram analisados
manualmente, ancorando o estudo de seus conteúdos em revisões bibliográficas que questionam as práticas referentes à
qualidade de vida desses indivíduos.
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Abstract

This article aims to analyze the quality of life in the work of the Municipal Civil Guard of Esplanada Bahia, which is directly
related to the degree of satisfaction of employees with their activities and with their organization. Aiming to perceive possible
difficulties and challenges faced by the category. The Quality of Life (QWL) model was used in an attempt to understand the
possible factors that lead to quality of life in the work of the Municipal Civil Guard, using a questionnaire as an important
source of information. The data were analyzed manually, anchoring the study of their contents in bibliographic reviews that
question the practices regarding the quality of life of these individuals.

Key words: Quality of Life, Transit Agents, Working Conditions.

INTRODUÇÃO

Ao longo dos anos as escolas de administração vêm conquistando espaço e a partir daí observa-se a eclosão das escolas
humanas bem como as mutações nos aspectos social e econômico que tem início na metade do século XX. Nesse percurso
abordagem como comprometimento do indivíduo com o trabalho, a organização e qualidade de vida no trabalho passaram a
ser alvo de destaque nas organizações.

Nesse contexto de transmutações tecnológicas e sociais é pertinente sinalizar os vários problemas de diversas ordens que
tem afetado os colaboradores, em virtude da qualidade do trabalho, percebendo assim a necessidade de se construir novas
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relações.

Dessa forma observa-se que o trabalho trata-se de uma atividade de cunho social e que de certa forma legitima a identidade
do sujeito contribuindo favoravelmente para o processo de desenvolvimento pessoal promovendo ou não saúde e qualidade
de vida a depender da relação que são estabelecidas entre o trabalhador e o trabalho. Compreende-se que saúde e
qualidade de vida implicam em complexas relações que estão diretamente relacionadas a um contexto sociocultural,
econômico, socioafetivo e físico.

Assim, reconhecemos que somos considerados produtos de uma sociedade capitalista e a todo momento somos empurrados
a produzir, a bater metas, oferecer resultados satisfatórios para empresa, a ser ágil nas transações, nas resoluções de
problemas, e nesse sentido muitas organizações não tem levado em consideração as condições de trabalho,
comprometendo dessa maneira a saúde do colaborador.

Sobre saúde DEJOURS (1986, p. 11) ratifica que

(...) a saúde, para cada homem, mulher ou criança é ter meios de traçar um caminho
pessoal e original, em direção ao bem-estar físico, psíquico e social. (...) para o bem-estar
físico é preciso ter liberdade para regular as variações que aparecem no estado do
organismo (...) A saúde é a liberdade de dar a esse corpo a possibilidade de repousar, é a
liberdade de lhe dar de comer quando ele tem fome, de fazê-lo dormir quando ele tem
sono, de fornecer-lhe açúcar quando baixa a glicemia. É, portanto, a liberdade de
adaptação.

É necessário pensar no colaborador numa perspectiva biopsicossocial, percebendo dessa forma que o trabalhador não é um
ser isolado, compartimentado. Trata-se de um sujeito complexo que tem sonhos, desejos, vontades, realizações e que
precisa ser compreendido dentro desse contexto para que dessa maneira possa possibilitar a qualidade de vida.

Não é só pensando no aspecto sociocultural, econômico, socioafetivo e físico que se constitui a qualidade de vida, é
interessante pensar em pacto e planejamento.Nesse sentido PADILHA (2009,p.555) afirma que

A qualidade de vida no trabalho, cuja expressão maior poderia ser aquilatada pelo estado
geral de saúde dos trabalhadores, não depende apenas da oferta de serviços assistenciais
públicos ou empresariais e nem tampouco de políticas e programas de gestão que
ofereçam ginástica laboral, massagens, salas de descanso e outros recursos de
relaxamento antes e/ou depois da jornada de trabalho. Depende, essencialmente, de um
pacto que se faça no planejamento do trabalho e que se cumpra ao realizá-lo, que também
leve em conta as necessidades de adaptação dos trabalhadores. (Padilha, 2009, p. 555).

A partir do exposto observa-se que segundo Sato ( 1999) a qualidade de vida no trabalho parola com noções como
motivação, satisfação, segurança e saúde no ambiente laboral, que envolve debates recentes sobre novas formas de
estruturação do trabalho e novas tecnologias. Nessa perspectiva Schirrmeister (2006) coaduna com a ideia de que a
qualidade de vida no trabalho é entendida como instrumento que visa tornar os cargos mais produtivos e satisfatório e
aumentar os níveis de motivação e bem- estar dos trabalhadores.

Ainda no que diz respeito à qualidade de vida no trabalho Schirrmeister (2006.p.25) corrobora que

O conceito de qualidade de vida no trabalho considera também os ciclos de trabalho como
o trabalho em turnos, vários tipos de restrições ( como sociofamiliar), ritmos de produção
mecânicos ou controlados predeterminações, locais de trabalho não adequados às tarefas,
baixa utilização do conhecimento dos trabalhadores, responsabilidades e iniciativas, longos
períodos de atenção concentrada, pausas insuficientes e horários irregulares.

São muitos os benefícios da qualidade de vida no trabalho. Fernandes (1996) menciona: redução do absenteísmo, redução
da rotatividade (retenção de colaboradores), atitude favorável ao trabalho, redução/eliminação da fadiga, promoção da saúde
e segurança, integração social, desenvolvimento das capacidades humanas, aumento da produtividade, entre outros.
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A partir da explanação acima levando em consideração o trabalho árduo dos Guardas Civis Municipais que são submetido à
longa jornada de trabalho, exercendo o seu papel na chuva , no sol, atuando sempre na resolução de problemas na tentativa
de garantir a segurança da população, sendo muitas vezes mal compreendido, criticado e agredido é que surge a inquietação
de pesquisar sobre a qualidade de vida no trabalho dos Guardas Civis Municipais que está vinculado ao seguinte problema:
qual é a percepção de qualidade de vida dos Guardas Civis Municipais de Esplanada Bahia

Foi selecionada a GCM Guarda Civil Municipal de Esplanada Bahia para investigar a qualidade de vida desses indivíduos
que lidam diretamente com o trânsito e Segurança Pública Municipal.

A referida categoria foi fundada em 2001, porém foi restruturada após 13 anos com pela lei municipal 802/2014 aprovada na
câmara de vereadores a fim de organizar o trânsito da cidade. Atualmente dispõe de 173 homens e mulheres que oferecem
aos cidadãos esplanadenses um serviço de qualidade, resguardando o patrimônio público e zelando pela vida e pela ordem.

METODOLOGIA

O processo de construção do conhecimento constitui-se por meio da pesquisa, pois, sem ela não existe o fazer acadêmico.
Nesse sentido Medeiros( 2003.p.50) afirma que

[...] a pesquisa se constitui num procedimento formal para a aquisição de conhecimento
sobre a realidade. Exige pensamento reflexivo e tratamento cientifico. Não se resume na
busca de verdade; aprofunda-se na procura de resposta para todos os porquês envolvidos
pela pesquisa. Utiliza-se, por isso, métodos científicos, reflexão sistemática, controle de
variáveis, observação atenta dos fatos, estabelecimentos de leis ou checagem de
informações com o conhecimento já adquirido.

O método utilizado para a realização do trabalho foi a revisão de literatura que serviu como aporte para discussão dos
resultados, construção do questionário aplicado em campo e fundamentação teórica do trabalho.

Para efetuar esse tipo de pesquisa, deve-se fazer um levantamento dos temas e tipos de abordagens já trabalhados por
outros estudiosos, assimilando-se os conceitos e explorando-se os aspectos já publicados, tornando-se relevante levantar e
selecionar conhecimentos já catalogados em bibliotecas, editoras, videotecas, na internet, entre outras fontes.

A pesquisa foi delineada obedecendo as seguintes diretrizes: levantamento, seleção, leitura, fichamento, análise de
interpretação, redação e arquivamento de informações relacionadas á temática escolhida.

Dessa feita, o levantamento bibliográfico foi realizado nas bases de dados eletrônicos da scielo, nos bancos de teses e
dissertações da USP (Universidade de São Paulo) foi consultado também o portal domínio público, periódicos e livros que
aborde a temática em questão.

A coleta dos dados foi desenvolvida no turno diurno na sede da GCM Guarda Civil Municipal situada na periferia do município
de Esplanada Bahia, a qual atende toda a população de Esplanada onde foi aplicada a entrevista semi estruturada composta
por oito questões. O levantamento de dados por meio de questionários teve como objetivo realizar uma detalhada analise
sobre a qualidade de vida no trabalho segundo a percepção dos Guardas Civis Municipais.

Participou deste estudo uma amostra de 6 Guardas Civis sendo 5 do sexo masculino e 1 do sexo feminino com idades que
variam entre 25 e 35 anos. A escolha do local se deve pelo fato de a equipe ter a curiosidade de saber desses agentes sua
visão sobre qualidade de vida no seu trabalho.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O estudo das entrevistas com os trabalhadores de uma organização privilegia técnicas como análise de conteúdo e/ou de
discurso.

Segundo Lane (1985), a proposta de análise de discurso vem percorrendo um longo trajeto histórico, desde a realização de
análises estatísticas de frequência de palavras empregadas, até a interpretação com base em temas e/ou categorias
emergentes no discurso, buscando sempre apreender, como um todo, questões de fragmentação, de interpretação e de
pensamento real do sujeito que articulou o discurso.
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Fernandes (1996) considera que a expressão qualidade de vida tem sido usada com crescente frequência para descrever
certos valores ambientais e humanos, negligenciados pelas sociedades industriais em favor do avanço tecnológico, da
produtividade, do crescimento econômico, diante deste quadro é que surgiu a provocação de desenvolver um modelo de
pesquisa sobre qualidade de vida no trabalho. Nessa pesquisa identificou os principais fatores determinantes da qualidade de
vida, dividindo em oito categorias conceituais:

Categoria 1- Compensação justa e adequada

Nessa categoria busca-se a obtenção de remuneração adequada pelo trabalho realizado, assim como respeito a equidade
interna (comparação com outros colaboradores) e a equidade externa (mercado de trabalho).

Das respostas dos participantes relativas ao significado do trabalho, surgem núcleos relacionados à satisfação das
necessidades básicas, segurança profissional e à posição social. Assim, os fatores que atraem os trabalhadores para esse
ambiente é a possibilidade de conseguir segurança financeira. Seguem trechos da entrevista:

Mantimentos modo de dignificar o homem, posição social e prazer (S1).

Atualmente o sustento da família e em determinados aspectos segurança profissional (S2).

É essencial através dele tenho alcançado todos os meus objetivos (S3).

Para mim o trabalho tem sempre que ser visto como a chave que abrirá as portas dos meus sonhos. Por isso tenho
que dar o melhor de mim (S4).

Sustento de vida e qualidade mental (S5).

Necessidade (S6).

Categoria 2- Condições de trabalho

Nessa categoria mede-se as condições prevalentes no ambiente de trabalho, envolvendo uma jornada e carga de trabalho,
materiais e equipamentos disponibilizados para execução das tarefas e ambiente saudável, ou seja, esse tópico analisa as
condições reais oferecidas aos colaboradores para a execução das tarefas.

Das respostas dos participantes relativas as ferramentas necessárias para uma execução adequada do trabalho, surgem
questões relacionadas a fatores externos (Transito), a gestão pública (Chefias), a falta de recursos (Verbas) e questões
estruturais. Seguem trechos da entrevista:

Não. A gestão pública depende dos políticos que estão à frente (Chefias), nisso há um tremendo jogo de interesse
que o prevalecente é a visão e gosto dos gestores e não o interesse coletivo (S1).

Atualmente não. Faltam alguns recursos indispensáveis para um bom andamento do serviço (Novas viaturas,
fardamentos, rádios e estrutura física)(S2).

Sim. Mas, o transito é imprevisível. Acontece várias coisas ao mesmo tempo (S3).

Não. Assim como acredito eu a maioria dos órgãos públicos a estrutura deixa muito a desejar (S4).

Não (S5).

Não (S6).
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Categoria 3- Uso e desenvolvimento de capacidades

Essa categoria implica no aproveitamento do talento humano, de capital intelectual, como atualmente. É forçoso, por tanto,
reconhecer a necessidade de concessão de autonomia, incentivo á utilização da capacidade plena de cada individuo no
desempenho de suas funções e feedback constantes a cerca dos resultados no trabalho e no processo como um todo.

Das respostas dos participantes relativas uso da criatividade na resolução de problemas, com base nas respostas dos
participantes pode-se perceber que cada um de modo particular lidam com os problemas do trânsito com liberdade e
criatividade a partir de experiências adquiridas. Seguem trechos da entrevista:

Sim, o trabalho no transito é dinâmico e inesperado, o que já deve requerer criatividade, inovação e resiliência nas
soluções de conflitos entre os usuários das vias. (S1)

Sim, claro devido as experiências adquiridas (S2).

Sim. Procuro sempre resolver os problemas da melhor maneira possível (S3).

Sim. Quase sempre preciso ser. Essa é uma ferramenta de fundamental importância (S4). Sim (S5).

Sim (S6).

Categoria 4- Oportunidade de crescimento e segurança

Essa categoria abarca as políticas da instituição no que concerne ao desenvolvimento, crescimento e segurança de seus
colaboradores, ou seja possibilidade de carreira, crescimento pessoal e segurança no emprego. Nesse fator pode-se
observar, através de ações implementadas pelas empresas, quanto a prática empresarial está de fato sintonizado com o
respeito e valorização dos colaboradores.

Das respostas dos participantes relativas a Oportunidade de crescimento e segurança, surgem questões relacionadas a
segurança profissional, estabilidade e desgaste com o público. Seguem trechos da entrevista:

Não, gosto da área. Mas, é um serviço desgastante com o público e não é organizado pela gestão. Daí fica um caos
interno e externo (S1).

Relacionado a segurança profissional sim, mas pretendo alcançar algo mais satisfatório (S2).

Não (S3).

Não. Apesar de se tratar de um emprego que te assegura estabilidade, ambiciono mais (S4).

Não (S5).

Não (S6).

Categoria 5- Integração social na organização

Nessa categoria pode-se efetivamente observar se há igualdade de oportunidades, independente da orientação sexual,
classe social, idade e outras formas de discriminação, bem como ao cultivo do bom relacionamento.

Das respostas dos participantes relativas a integração social entre colegas e chefia, pode-se perceber que a ética e o
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profissionalismo tem papel fundamental em relação aos superiores, já com relação aos pares (colegas), as relações mudam
a depender da interação de cada um. Seguem trechos da entrevista:

Bem com ambos, pois independente dos problemas pessoais, temos que separar as coisas na medida do possível e
não culpar o público e os colegas por questões pessoais (S1).

Muito bem. O suficiente para dar um bom serviço (S2)

Tenho um bom relacionamento com todos (S3).

Com meus superiores tenho uma relação estável, com meus colegas de profissão, bom, com esses, não falo com
quase todos (S4).

De forma ética e profissional com os superiores. Com os colegas depende do meu relacionamento com cada um (S5)

Boa (S6).

Categoria 6- Constitucionalismo:

Essa categoria mede o grau em que os direitos do colaborador são cumpridos na instituição. Implica o respeito aos direitos
trabalhistas, à privacidade pessoal (praticamente inexistente no mundo empresarial moderno) à liberdade de expressão
(altamente em cheque, tendo-se em vista às enormes dificuldades de trabalho com registro em carteiras).

Das respostas dos participantes relativas a garantias dos direitos trabalhistas, são apontadas que ainda existem direitos na
constituição que a empresa reluta em efetuar para seus colaboradores. Seguem trechos da entrevista:

Sim, todos os básicos, mas temos direitos no estatuto dos servidores que estamos em constante luta. (S1)

Sim. (S2)

Sim. (S3)

Esses são, mas... (S4)

Sim (S5)

Sim (S6)

Categoria 7- Trabalho e espaço total da vida

Deveríamos encontrar o equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho. Todavia, estamos muito distantes de uma prática
minimamente ideal nesse campo.

Das respostas dos participantes relativas a trabalho e vida pessoal, pode-se perceber que há uma dificuldade em fazer essa
divisão. Mas, os sujeitos percebem a importância dessa divisão, entre trabalho e vida pessoal. Seguem trechos da entrevista:

Sim. É como se fosse duas pessoas. Foi difícil e ainda é, separar. Mas entendo ser melhor para não prejudicar as
duas esferas (S1).

Sim, a empresa dispõe para que a vida pessoal não seja prejudicada (S2).

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/rompendo_os_muros_da_universidade_para_entender_o_ambiente_labora.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.6-8,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



Procuro não envolver meus problemas do trabalho na minha vida pessoal (S3).

Hoje consigo, porém no inicio foi difícil. Tento não misturar as coisas (S4).

Sim, de forma bastante tranquila e harmoniosa (S5).

Sim, separando os espaços (S6).

Categoria 8- Relevância do trabalho na vida:

Investiga-se a percepção do colaborador em relação à imagem da empresa, à responsabilidade social da instituição, a
qualidade dos produtos e a prestação dos serviços.

Das respostas dos participantes relativas a importância desse trabalho para sua vida, pode-se perceber que há uma
diversidade de fatores que são motivadores para a permanência de cada um nessa área.Seguem trechos da entrevista:

Hoje estou onde escolhi estar. Passei em outros concursos, mas a maior importância é o mantimento e o treino em
meu ser pessoal para o que ainda está por vir (S1).

É importante para alcançar certos objetivos (S2).

Não só o financeiro, mas também dar uma boa qualidade de vida para minha família (S3).

Para mim é as portas para a realização dos meus sonhos. Faz com que eu acredite que posso ir além, me dá
motivação para superar várias limitações (S4).

Este trabalho é muito importante e o faço com muito gosto e respeito (S5).

Estabilidade financeira (S6)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho ao longo dos anos tem se apresentado como sendo de suma relevância na vida de todo ser humano. Nesse
sentido torná-lo mais participativo, apropriando-se de potencialidades e talentos, oferecer condições de trabalho adequadas,
consequenciará no aumento da saúde mental e física dos trabalhadores. Assim, um programa de qualidade de vida no
trabalho deve atingir todos os níveis, direcionando esforços para a canalização da energia disponível para o
comprometimento humano.

Partindo desse principio observa-se que a qualidade de vida no trabalho afeta diretamente a postura pessoal e
comportamental que acaba sendo de suma importância para a produtividade individual, dentre elas pode-se mencionar:
motivação para o trabalho, a adaptabilidade de mudança no ambiente de trabalho, criatividade e vontade de inovar, de
aceitar mudanças.

Em suma, para a implementação de um programa de qualidade de vida será necessário inicialmente o realinhamento cultural
da organização, pois a mudança somente ocorre se houver um ambiente interno propicio. O processo de mudança cultural
pode se doloroso para alguns integrantes, em função do tempo e acomodação, mas a resistência é natural quando se fala
em mudanças, pois, o ser humano tem por natureza o medo do que é novo.

DEJOURS, Christofhe. Por um novo conceito de saúde. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, v. 14, n. 54, p. 07-11,
abr./mai./jun., 1986.
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