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RELATÓRIO DE PESQUISA INSTITUCIONAL

Este relatório surgiu a partir da necessidade institucional, apontada em reunião
do Conselho de Dirigentes – CODIR, da estratificação por campus dos resultados
apresentados pela pesquisa de Qualidade de Vida no Trabalho, realizada em 2018, a
qual apresentou como objetivo geral analisar a percepção dos servidores, estagiários e
terceirizados do Instituto Federal do Rio Grande do Norte em relação à Saúde e à Qualidade de Vida no Trabalho.
Para o desenvolvimento do estudo, elencamos como objetivos específicos: identificar os aspectos de bem-estar e mal-estar relacionados à instituição e conhecer a percepção do conceito de qualidade de vida no IFRN, para que, assim, cada unidade pudesse identificar a sua realidade local.
Para nortear nossos estudos, foi selecionada como metodologia a pesquisa qualitativa de natureza descritiva. A pesquisa se deu por meio da caracterização sobre a concepção de qualidade de vida no trabalho, bem-estar e mal-estar dos trabalhadores do
IFRN. A metodologia contemplou o levantamento de dados qualitativos por campus,
a definição dos critérios de análise e a descrição dos dados coletados dos participantes da
pesquisa, destacando cada grupo por categorias e apresentando as mais relevantes para o
desenvolvimento do trabalho. Os dados foram organizados por campus e apresentados
por categorias de participantes: docente, técnico administrativo, terceirizado e estagiário.
Na perspectiva dos trabalhadores do Instituto, a qualidade de vida no trabalho
(QVT) representa a organização de um ambiente de trabalho que proporcione uma
vida com saúde, havendo um investimento em recursos adequados, com possibilidade de troca de informações e aproximações entre os colegas, promovendo um clima de
satisfação, respeito e reconhecimento do trabalhador na instituição. Para os participantes da pesquisa, o que proporciona o bem-estar no IFRN são condições de trabalho
que possam garantir a qualidade do serviço prestado, resultando na satisfação pessoal e
no reconhecimento profissional. Todavia, o que promove mal-estar está relacionado à
burocracia demasiada, à falta de planejamento e de gestão (organização do campus), à
comunicação deficiente e aos conflitos e falta de cooperação entre os colegas. Os traba-
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lhadores revelam que o distanciamento de casa e a falta de reconhecimento profissional
produz cansaço no desenvolvimento das atividades na instituição.
Acredita-se que os resultados da pesquisa poderão servir de referência para subsidiar algumas ações de QVT e aspectos de saúde nos campi do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN).
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Para melhor compreensão dos dados investigados, utilizamos, como metodologia de apresentação, os seguintes critérios de organização: 1) no primeiro momento,
apresentamos o campus e as suas principais características (conforme as informações encontradas na página da instituição); 2) no segundo, relatamos a percepção sobre QVT,
Bem-Estar e Mal-Estar por grupos de participantes da pesquisa (docentes, técnicos
administrativos, estagiários e terceirizados); 3) no terceiro momento, destacamos as categorias que foram mais evidenciadas pelos participantes nas três abordagens investigadas.
Nesse sentido, há uma apresentação detalhada por campus, por grupos de servidores, terceirizados e estagiários, por categorias e por conceitos investigados, sendo
possível a identificação dessas categorias, o que auxilia no processo de qualidade de vida
no trabalho e na gestão de cada campus.

2.1 AGRESTE POTIGUAR
2.1.1 João Câmara
O campus João Câmara integra a II Fase do Plano de Expansão da Rede Federal
de Educação Tecnológica do Ministério da Educação, iniciada em 2007, tendo sido oficialmente inaugurado no dia 20 de agosto de 2009, juntamente com outros cinco campi. Em seus nove anos de funcionamento, o campus atende aos municípios que compõem a região do Mato Grande, além de outras cidades e municípios circunvizinhos,
nos quais a busca pela competência técnica permeia todos os níveis de ensino oferecidos
– desde a formação inicial e continuada de trabalhadores, à formação profissional de
nível médio (integrados e subsequentes) e superior (licenciaturas, cursos de tecnologia
e pós-graduação).
Na perspectiva de atender às demandas sociais e aos arranjos produtivos da região, o IFRN – Campus João Câmara tem como eixo tecnológico “Controle e Processos
Industriais e Gestão de Negócios”. O campus atua na educação profissional técnica de
nível médio e oferta os cursos Técnicos de Nível Médio em Administração, Eletrotécni-
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ca e Informática, nas modalidades Integrado e Subsequente. No ensino superior, a unidade oferta o Curso de Tecnólogo em Energias Renováveis, situado no eixo da educação
profissional tecnológica de graduação, e o curso de Licenciatura em Física, concernente à formação inicial e continuada de professores. Na pós-graduação são ministrados
cursos de especialização, tais como: especialização em Geografia do Semiárido e EJA e
especialização em Ensino de Ciências.

QVT
Os trabalhadores do campus João Câmara, em relação às suas percepções sobre
Qualidade de Vida no Trabalho, apontaram elementos que estão ligados:
• Condições de trabalho
• Satisfação
No que diz respeito às condições de trabalho, foram apontados, como elementos significativos para a QVT, a confiança, a autonomia, o tempo, os horários e a carga
horária, além de ambientes adequados, tranquilos e harmoniosos. Também foram trazidos pontos acerca de recursos, infraestrutura e ferramentas adequadas.
As respostas em relação ao que proporciona a satisfação envolveram a sensação
de realização, de felicidade, o conforto, o reconhecimento e a valorização. Para os docentes, em igual ordem de importância, tal satisfação se relaciona ao fato de não se sentir
exausto após o trabalho, de não estar sob pressão, de executar as tarefas com tranquilidade e qualidade e à gestão e suas respectivas decisões feitas de forma impessoal. Sentir-se bem fisicamente e mentalmente, sentir-se valorizado, motivado e acolhido, sentir-se
feliz com o que faz e no ambiente em que está, também representam a qualidade de
vida no trabalho para eles. Para os técnicos administrativos, houve maior ênfase na
autonomia, no tempo para as relações além-trabalho, na execução das suas atribuições
somente no período do expediente, no ambiente tranquilo, harmonioso e sem muita
pressão, o que possibilita trabalhar com leveza, e no sentimento de ser valorizado e reconhecido como profissional. Os terceirizados apresentaram impressões positivas a res-
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peito do tema abordado (“para mim é ótima”, “excelente”, “boa”). Outras falas também
figuraram entre os respondentes como “essencial”. Para os estagiários, qualidade de
vida se associa à sensação de conforto no local de trabalho, por meio de condições adequadas e satisfatórias para a realização das atividades que foram propostas, sem que sejam prejudicadas as saúdes física e mental e sem deixar de considerar o indivíduo como
ser humano.

Bem-estar
No que condiz ao bem-estar no trabalho, os respondentes apontaram de forma
mais evidenciada e em ordem de importância:
• Condições de trabalho
• Satisfação
• Relações interpessoais
Os fatores mais apontados referentes às condições de trabalho foram a ausência
de sobrecarga e de pressão, a autonomia para o desenvolvimento das atividades e a tranquilidade no trabalho. Além disso, as condições oferecidas, a estabilidade profissional e
financeira, a oportunidade de trabalhar com o que gosta, a percepção do envolvimento
dos alunos, a satisfação e o prazer em trabalhar na instituição, entre outros, também
foram fatores apontados. Percebe-se que as relações com alunos, com os colegas de trabalho, o ambiente cooperativo, a amizade e o respeito também contribuem para o sentimento de bem-estar.
Para os docentes do campus, fazer o que gosta e ter apoio para desenvolver as
atividades, estar em um ambiente cooperativo e tranquilo, ter as condições materiais e
estruturais para a realização das atividades, ministrar aulas e perceber o envolvimento,
o retorno e o aprendizado dos alunos e contribuir para a mudança de vidas, são fatores
fundamentais. Além disso, os momentos com os colegas e a amizade entre eles também
corroboram o conceito apresentado. Para os técnicos administrativos, o cumprimento das metas sem sobrecarga de serviços, a ausência de pressão, a tranquilidade, a esta-
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bilidade profissional e financeira, a valorização, o tempo de interação com os colegas,
a relação com os alunos e a divisão da difícil rotina são elementos que estão ligados ao
bem-estar. Os terceirizados apresentam como conceito de bem-estar o bom ambiente
de trabalho, as tarefas executadas sem pressão, o respeito entre as pessoas, o prazer e a satisfação em fazer parte da Instituição, o próprio “estar trabalhando”, entre outros. Entre
os estagiários, as condições oferecidas, bem como a leveza e a diversão proporcionadas
pelas pessoas que compõem o ambiente de trabalho e o alto nível de aprendizado diário
que as atividades propostas trazem e que possibilitam a expansão desse conhecimento
para as diversas áreas da vida, também são elementos que contribuem para o bem-estar.
Em todos os grupos de respondentes, sem exceção, houve apontamentos comuns às categorias de condições de trabalho, satisfação e relações interpessoais como
premissas do conceito de bem-estar no ambiente de trabalho.

Mal-estar
Acerca do que envolve o mal-estar no ambiente de trabalho, os trabalhadores
apontaram como principais fatores:
• Condições de trabalho
• Relações interpessoais
A falta de autonomia, o fato de dedicar muito tempo ao trabalho devido à sobrecarga, a burocracia, as reuniões, a impossibilidade de cumprir as demandas, entre
outros, são fatores que propiciam o sentimento de mal-estar entre eles. Além desses,
preconceitos e julgamentos equivocados, problemas na comunicação e adversidades nas
relações interpessoais também são fatores relevantes para o clima da instituição no que
condiz à sensação de mal-estar. Para os docentes, os itens mais elencados se relacionam
com a condição de trabalho: a sensação de não conclusão das tarefas, os privilégios concedidos em determinadas situações a alguns servidores, a burocracia e a demora nos processos, ao entendimento de que, para algumas coisas funcionarem, é preciso pensar com
muita antecedência para que seja possível atender a todos os trâmites burocráticos. Para
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os técnicos administrativos, a falta de autonomia, as demandas intempestivas e urgentes, as demandas externas, o trabalho de oito horas no interior e o direcionamento da
maior parte do tempo diário para o trabalho são alguns dos causadores de mal-estar. Os
terceirizados apontam de forma mais acentuada para as relações interpessoais quando
trazem falas como fofoca, intrigas e falsidade. Alguns também afirmaram a ausência desse sentimento: “nada me causa mal-estar, estou muito satisfeito com o meu trabalho”.
Os estagiários sinalizaram a sobrecarga de afazeres e a dificuldade de concluí-los devido
às normas e às questões externas.
Percebe-se que, exceto pela categoria de estagiários, as demais apontaram para as
relações interpessoais, em maior ou menor escala, como elemento comum causador de
mal-estar no ambiente de trabalho.

2.1.2 Santa Cruz
O campus Santa Cruz do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Rio Grande do Norte integra a II Fase do Plano de Expansão da Rede Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, iniciada em 2007. Sua implantação resulta de uma
parceria entre o IFRN, a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC/
SETEC, o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Santa Cruz. Nessa perspectiva, o terreno ocupado pelo campus, com 32.866 m², equivalente a 3,28 hectares, situado
à rua São Braz, s/n, bairro Paraíso, foi desapropriado pelo município e doado ao então
CEFET-RN (atual IFRN) como contrapartida do poder municipal à instalação dessa
unidade. Assim, o campus Santa Cruz favorece a população da mesorregião do Agreste Potiguar, de municípios adjacentes do Estado da Paraíba e, em especial, os dezesseis
municípios que integram a microrregião da Borborema Potiguar: Barcelona, Campo
Redondo, Coronel Ezequiel, Jaçanã, Japi, Lagoa de Velhos, Lajes Pintadas, Monte das
Gameleiras, Ruy Barbosa, Santa Cruz, São Bento do Trairi, São José do Campestre, São
Tomé, Serra de São Bento, Sítio Novo e Tangará.
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QVT
A respeito do conceito de Qualidade de Vida no Trabalho, os trabalhadores do
campus Santa Cruz elegeram em ordem de importância:
• Condições de Trabalho
• Satisfação
As condições de trabalho foram compreendidas nos aspectos relacionados à autonomia, ao trabalho compatível com as habilidades dos servidores e ao ambiente de
trabalho adequado, considerando o conforto, a harmonia e os recursos disponíveis no
ambiente. A satisfação incluiu elementos relacionados ao bem-estar, ao reconhecimento
profissional e ao equilíbrio. Os docentes relacionaram o conceito de QVT às boas condições de trabalho ofertadas pela instituição, considerando a infraestrutura e o ambiente
adequado. O grupo também define a satisfação como componente da QVT, destacando
o bem-estar e o reconhecimento profissional como principais aspectos. Para os técnicos
administrativos, a satisfação e as condições de trabalho estão consoantes ao exposto
pela categoria de docentes, acrescentando-se somente a autonomia no desenvolvimento
das obrigações diárias. O conceito de QVT para os terceirizados está relacionado à satisfação alcançada ao sentir-se bem com o trabalho realizado. Além disso, o grupo também apresentou impressões positivas, tais como “boa” e “ótima”. Para os estagiários, a
QVT está ligada às relações interpessoais no ambiente de trabalho, caracterizadas pelo
bom tratamento recebido.
Tendo isso em vista, nota-se que, para os servidores do campus Santa Cruz, o
conceito de Qualidade de Vida no Trabalho envolve conjuntamente os aspectos relacionados às condições de trabalho e à satisfação.

Bem-estar
A respeito do bem-estar, os trabalhadores elegeram, em ordem de importância:
• Condições de Trabalho
• Relação Interpessoal
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Observa-se nas condições de trabalho que as questões relacionadas ao conceito
de bem-estar envolvem aspectos de segurança, como salário e estabilidade, e também
de ambiente adequado, representados pelo conforto e pela harmonia. No que condiz
às relações interpessoais, os elementos envolvidos dizem respeito à boa convivência no
ambiente de trabalho e às relações de amizade. O bem-estar para os docentes está representado nas condições de trabalho por meio da disponibilidade de materiais, de recursos, espaço físico, remuneração e ausência de burocracia, além das boas relações com os
colegas de trabalho, o que gera um clima harmônico. As respostas dos técnicos administrativos dialogam com as categorias elencadas pelos docentes, destacando, apenas,
no âmbito das condições de trabalho, fatores como carga horária e segurança. Os estagiários apontam como indicadores de bem-estar o fato de trabalhar com o que gosta
e a boa convivência com os colegas. A percepção dos terceirizados indica a influência
do relacionamento com os colegas de trabalho como principal indicador do bem-estar,
seguido das condições de trabalho, representadas pelo conforto e pelo trabalho compatível a ser desenvolvido.
Analisando as falas dos participantes, é possível observar que o aspecto de comum incidência nas categorias verificadas foram as condições de trabalho, que compreenderam, em sua maioria, os fatores segurança e ambiente adequado.

Mal-estar
A respeito do mal-estar, os respondentes do campus Santa Cruz elegeram, em
ordem de importância:
• Condições de Trabalho
• Relação Interpessoal
A categoria condições de trabalho, no que se refere ao mal-estar, compreende os
elementos relacionados aos curtos prazos, à sobrecarga de afazeres, à burocracia e à falta
de autonomia. As relações interpessoais englobam interações malsucedidas no ambiente
de trabalho a partir de diversos fatores. Os docentes apontam, no aspecto referente às
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condições de trabalho, a centralização, o que ocasiona a falta de autonomia e a burocracia no ambiente profissional. As relações interpessoais também são percebidas por eles
como fator gerador de mal-estar devido à falta de cooperação entre os colegas. Para os
técnicos, o mal-estar tem relação com os mesmos fatores dos docentes, como a sobrecarga, a burocracia, a falta de autonomia, as competições e os conflitos entre os colegas
de trabalho. Os terceirizados atribuem ao conceito as relações interpessoais caracterizadas pela falta de cooperação e desavenças no ambiente de trabalho, já os estagiários
afirmaram não perceberem a presença de mal-estar.
Analisando os dados referentes, observa-se que as condições de trabalho e as relações interpessoais possuem responsabilidade nas sensações de mal-estar percebidas no
campus Santa Cruz.

2.1.3 Nova Cruz
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Norte (IFRN), campus Nova Cruz, inaugurado em 2009, integra a II Fase do Plano
de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da
Educação, iniciada em ato de inauguração em 5 de dezembro de 2008.
O campus do IFRN em Nova Cruz está instalado num terreno cedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento localizado à Avenida José Rodrigues de Aquino Filho, 640, RN 120, no bairro Alto de Santa Luzia, cidade de Nova
Cruz, localizado na Região do Agreste Potiguar, a cerca de 110 km da capital do Estado.

QVT
Para os servidores do campus Nova Cruz, a QVT foi associada, em ordem de
importância:
• Relação Interpessoal
• Condições de trabalho
• Satisfação
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Vinculado às condições de trabalho, o ambiente adequado obteve maior representatividade para mensurar o conceito. A satisfação obteve como elemento de destaque
o bem-estar e, no tocante à relação interpessoal, enfatizou-se o bom convívio e a cooperação entre os colegas de trabalho. Para os docentes do campus Nova Cruz, as condições
de trabalho estão relacionadas à estrutura proporcionada pela instituição, levando em
consideração o ambiente adequado de trabalho e os recursos disponíveis, bem como o
bom ambiente organizacional. As relações interpessoais são destacadas devido às boas
relações com os colegas de trabalho, o que gera um ambiente profissional agradável. A
satisfação é percebida por meio da motivação gerada pelo ambiente de trabalho. Para
os técnicos administrativos, a QVT também está associada às condições de trabalho,
às relações interpessoais e à satisfação. De forma mais expressiva, a satisfação se apresenta como uma habilidade entre conciliar o componente do trabalho e do prazer na
realização das atividades. No âmbito das condições de trabalho, os técnicos compreendem a disponibilidade de recursos, a infraestrutura e o ambiente adequado como propiciadores de qualidade de vida, já as relações interpessoais foram descritas por meio
da concepção de um ambiente de trabalho com união e cooperação entre as pessoas.
Os terceirizados apresentaram impressões positivas sobre a QVT em conjunto com as
relações interpessoais geradas no ambiente de trabalho. Os estagiários apresentaram
concepções vinculadas às aqui já apresentadas.
Analisando os dados mencionados, percebe-se que para os servidores do campus Nova Cruz, a QVT possui comum expressão nas relações interpessoais percebidas
no ambiente de trabalho, considerando que essas relações influenciam na harmonia do
ambiente como um todo.

Bem-estar
Para os respondentes, o bem-estar está associado, em ordem de importância:
• Relação Interpessoal
• Condições de trabalho
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Nas relações interpessoais, observou-se o companheirismo como elemento de
destaque para o bem-estar. As condições de trabalho compreenderam os aspectos da autonomia e a estabilidade profissional como pontos principais. As concepções apresentadas sobre o bem-estar a partir da óptica dos docentes, compreendem os seguintes aspectos: condições de trabalho, relação interpessoal e satisfação, sendo elas representadas,
respectivamente, pela estabilidade profissional, pelo convívio com os alunos e colegas de
trabalho e pela contribuição social proporcionada pelo trabalho desenvolvido na instituição. Os técnicos administrativos compreendem o bem-estar a partir das relações
interpessoais visualizadas no ambiente de trabalho com os colegas e com os superiores.
Os estagiários associam o bem-estar às relações interpessoais, por meio da parceria com
os colegas de trabalho. Já para os terceirizados, o bem-estar está ligado às condições
de trabalho e ao aspecto da satisfação, compreendidos, respectivamente, pelo ambiente
proporcionado para o bom desenvolvimento do trabalho e pelo sentimento de ser útil
para a instituição.
Analisando as generalidades nas falas dos servidores, percebe-se que o bem-estar
tem sido percebido a partir das implicações geradas pelas relações interpessoais existentes no ambiente de trabalho, apresentando a cooperação e o bom convívio como aspectos evidenciados.

Mal-estar
Para os servidores do campus Nova Cruz, o mal-estar está associado, em ordem
de importância:
• Condições de trabalho
• Relação Interpessoal
Inserido nas condições de trabalho, o aspecto de maior destaque foi a organização do trabalho seguida das relações interpessoais. O entendimento dos docentes sobre
os fatores geradores do mal-estar no ambiente laboral considerou, como de maior destaque, as relações interpessoais, observadas nos conflitos e desacordos entre os colegas de
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trabalho e/ou equipes. Além disso, aspectos como a sobrecarga de trabalho na instituição e a pressão gerada pelo ponto eletrônico também foram apresentados. Para os técnicos administrativos, o mal-estar apresentou-se nos fatores relacionados às condições
de trabalho (imparcialidade da gestão, ausência de flexibilidade, burocracia), às relações
interpessoais (privilégios a colegas, falta de empatia) e à insatisfação (propagação de dissabores com os outros servidores e a longa distância até o trabalho). Os terceirizados
percebem o mal-estar a partir dos desentendimentos entre os colegas.
Analisando o entendimento comum entre os servidores, verifica-se o entendimento do mal-estar como relativo à organização do trabalho, principalmente traduzido
nos entraves burocráticos, e nas relações interpessoais malsucedidas entre os colegas.

2.1.4 São Paulo do Potengi
O campus São Paulo do Potengi faz parte da terceira fase de expansão da Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Foi inaugurado no dia 2 de
outubro de 2013, em cerimônia realizada no campus Ceará-Mirim do Instituto e contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Distante aproximadamente 73km
da capital, está localizado no território do Potengi, região composta por 11 municípios:
Barcelona, Bom Jesus, Ielmo Marinho, Lagoa de Velhos, Riachuelo, Santa Maria, São
Paulo do Potengi, São Pedro, São Tomé, Senador Elói de Souza e Ruy Barbosa. Abrange uma área de atendimento de 2.787,00km² com uma população total de 82.277 habitantes. O campus tem foco de atuação estabelecido nas áreas de Construção Civil e
Meio Ambiente, podendo ofertar cursos nas modalidades do ensino médio, subsequente, ProEJA, EaD e, em alguns casos, graduação. A unidade de ensino tem capacidade
para atender 1.200 alunos e 120 servidores, entre professores e técnicos administrativos.
O IFRN/SPP desenvolve ações de extensão e pesquisa que contribuem para o desenvolvimento social e econômico da região, integrando as ações do campus à sociedade e
comunidade local.
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QVT
Para os servidores do campus São Paulo do Potengi, a QVT pode ser compreendida, em ordem de importância, a partir das seguintes categorias:
• Satisfação
• Condições de trabalho
• Saúde
No tocante às relações interpessoais, as opiniões apontam para a convivência
harmoniosa entre os colegas. Na saúde, observa-se a valorização do cuidado com os aspectos físicos e mentais. A satisfação compreendeu o bem-estar no desenvolvimento do
trabalho.
Para os docentes, a QVT está relacionada aos seguintes aspectos: condições
de trabalho, relações interpessoais, saúde e satisfação. A primeira considera o contexto
oportunizado no ambiente de trabalho, considerando as variáveis materiais e as condições necessárias para a realização das suas funções. Na perspectiva da saúde, os mesmos
associam o conceito da QVT à ótica da saúde mental e à ausência de danos. Já em relação
à satisfação, os docentes apresentam a concepção da realização de suas atividades laborais de forma prazerosa e com bem-estar.
Os técnicos administrativos também relacionam a QVT às mesmas categorias
expostas pelos docentes e consideram que as condições de trabalho são determinantes
para definir a conjuntura adequada do ambiente organizacional, tais como: mobiliário,
material de consumo, temperatura e relações harmoniosas entre os colegas, possibilitando a criação de um cenário favorável ao bem-estar.
Os terceirizados percebem a QVT a partir da satisfação, gerada pelo bem-estar,
proporcionada no ambiente de trabalho. Para os estagiários, a QVT compreende as
condições de trabalho, representadas aqui por meio das circunstâncias físicas do ambiente, e a saúde, por meio das condições psicológicas oferecidas.
Analisando as informações apresentadas, identifica-se que, para os servidores do
campus São Paulo do Potengi, as interpretações apontam que a satisfação, as condições
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de trabalho e a saúde foram aspectos comuns no entendimento do conceito de qualidade
de vida no trabalho.

Bem-estar
Para o campus São Paulo do Potengi, o bem-estar pode ser compreendido, em
ordem de importância, a partir das seguintes categorias:
• Satisfação
• Condições de trabalho
• Relação Interpessoal
• Saúde
Para os docentes, as condições de trabalho compreendem a organização do ambiente de trabalho, o cumprimento das tarefas e a estabilidade. No sentido das relações
interpessoais, eles consideram positivo o trabalho junto dos alunos e o ambiente oposto
ao crescimento do ego dos indivíduos. Na perspectiva da saúde, associam o bem-estar
à disponibilidade de praticar atividades físicas e de lazer. No que se refere à satisfação, a
categoria a relaciona com os bons resultados da realização dos trabalhos dentro e fora da
sala de aula, bem como a relevância de desempenhar ações que interferem positivamente na comunidade escolar.
Na perspectiva dos técnicos administrativos, o bem-estar está relacionado
às mesmas categorias evidenciadas pelos docentes, e compreende, também, no que diz
respeito às condições de trabalho, a capacidade de conciliar a execução de suas atividades laborais com o tempo para as demais atividades do dia. A compreensão de relação
interpessoal aponta para uma concepção de que conviver em harmonia com todos que
compõem o ambiente de trabalho (TAES, terceirizados e alunos) favorece um ambiente
gerador de bem-estar.
Os terceirizados percebem o bem-estar a partir dos mesmos aspectos, porém,
também compreendem que executar suas tarefas sem sobrecarga constitui-se num aspecto importante dentro das condições de trabalho, assim como a prática da atividade
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física, na categoria saúde, e o reconhecimento, na categoria satisfação. Já os estagiários
associam o bem-estar às relações interpessoais, a partir do bom relacionamento no ambiente de trabalho.
Analisando as correspondências, as percepções comuns entre os participantes
apontam para uma concepção relacionada com a satisfação gerada pelas condições de trabalho que são proporcionadas e por um ambiente harmonioso de relações com os colegas.

Mal-estar
Para o campus São Paulo do Potengi, o mal-estar pode ser compreendido,
em ordem de importância, a partir das seguintes categorias:
• Condições de trabalho
• Relação interpessoal
O aspecto condições de trabalho foi traduzido como agente causador de mal-estar, principalmente por meio de fatores que interferem na organização do trabalho,
como a burocracia, o mau uso das ferramentas administrativas e o descumprimento de
regras. No que se refere às relações interpessoais, o mal-estar se apresentou por meio da
competitividade e de conflitos entre os colegas de trabalho.
Os docentes apontam que os aspectos geradores de mal-estar estão relacionados
às três categorias mencionadas acima. Os fatores relacionados às condições de trabalho
compreendem a burocracia, os objetivos não alcançados, o desrespeito às decisões, o
assédio moral, as dificuldades na realização das tarefas e a falta de diálogo por parte da
gestão. As relações interpessoais compreendem a competitividade entre os servidores, a
falta de interesse e os interesses próprios na realização do trabalho. A insatisfação, para
os docentes, foi apontada devido ao deslocamento até o trabalho.
Para os técnicos administrativos, o mal-estar reside nas condições de trabalho geradas pelo ambiente desorganizado, pela precarização e escassez de materiais, pela
sobrecarga e pela falta de compreensão por parte de outros servidores quanto às atribuições do setor administrativo. Eles também mencionam a insatisfação motivada pelo
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percurso realizado até o trabalho de ônibus. Já para os terceirizados, as relações interpessoais são geradoras de mal-estar.
Analisando as concepções apresentadas, as condições de trabalho obtiveram
maior expressão como causadoras do mal-estar no ambiente de trabalho, com destaque
para aspectos relacionados à desorganização do ambiente, pressão, desrespeito às regras
e sobrecarga. No tocante às relações interpessoais, que também obtiveram resultados
comuns nas categorias funcionais, verifica-se a predominância do mal-estar relacionado
a conflitos geradores de atritos, à competitividade dentro da instituição e à falta de colaboração no ambiente de trabalho.

2.2 CENTRAL POTIGUAR
2.2.1 Caicó
O Campus Caicó do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Norte faz parte da segunda fase do Plano de Expansão da Rede Federal de
Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, tendo sido oficialmente inaugurado no dia 20 de agosto de 2009, juntamente com outros cinco campi. Está
edificado em um terreno com área total de 69.725 m², cedido pela prefeitura municipal,
às margens da rodovia RN 288, no bairro de Nova Caicó, zona norte da cidade.
O município de Caicó é um dos principais da região Seridó (sertão do Rio Grande
do Norte), estando distante 280 Km da capital potiguar. O município integra o roteiro
turístico da região, sediando importantes entidades, como a Agência de Desenvolvimento
Sustentável do Seridó (ADESE). Os arranjos produtivos locais baseiam-se nos setores de
Serviços, Pecuária, Agricultura de pequeno porte e Indústria, com destaque para a área
Têxtil, que se desenvolve nos segmentos de tecelagem, vestuário (composta por aproximadamente 200 confecções e facções de pequeno e médio porte) e setor boneleiro (composto
por mais de 80 empresas de pequeno e médio porte), tornando o município de Caicó o
segundo maior polo produtor de bonés do Brasil, com uma média de 500.000 peças/mês.
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O campus oferece cursos em diferentes eixos tecnológicos, no sentido de atender
as demandas da região, tais como: Controle e Processo Industrial (Técnico em Eletrotécnica - nas modalidades subsequente e integrado - e Técnico em Segurança do Trabalho
- na modalidade Ensino à Distância); Informação e Comunicação (Técnico em Informática nas modalidades subsequente e integrado) e Produção Industrial (Técnico em
Vestuário e Técnico em Têxtil nas modalidades subsequente e integrado regular). Além
desses, há ainda a graduação de Licenciatura em Física e Design de Moda.

QVT
No campus Caicó, o entendimento do conceito de Qualidade de Vida no Trabalho considerou os seguintes aspectos:
• Satisfação
• Condições de Trabalho
A satisfação pôde ser compreendida por meio de questões relativas ao bem-estar,
à felicidade, à motivação e ao reconhecimento. Nas condições de trabalho, os itens mais
abordados disseram respeito ao ambiente adequado, caracterizado pelo conforto, pela
harmonia e pela qualidade, além das questões relativas à infraestrutura, como ferramentas e equipamentos adequados.
Para os docentes, a QVT corresponde aos fatores associados à satisfação causada
pelo fato de fazer o que gosta e sentir-se feliz e realizado com as atividades exercidas, além
do aspecto saúde, também mencionado, ligado à manutenção da saúde física e mental
do trabalhador.
Os técnicos administrativos consideram como elementos constituintes da
QVT as questões relativas às condições de trabalho proporcionadas pela instituição,
compreendendo o ambiente de trabalho confortável para planejar e executar as funções
relativas ao cargo com autonomia e liberdade. O bem-estar e o reconhecimento profissional relativo ao trabalho desenvolvido também foram apresentados como aspectos
que proporcionam satisfação.
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Com os terceirizados, de forma expressiva, foram registradas respostas inseridas na categoria “não categorizável”, e, portanto, não se encaixam nas descrições propostas pela pesquisa.
Analisando as respostas descritas, percebe-se que, para o campus Caicó, a compreensão acerca do conceito de QVT obteve destaque comum na categoria satisfação,
considerando o bem-estar e o reconhecimento profissional como principais vertentes
que caracterizam a qualidade de vida no trabalho.

Bem-estar
No campus, a compreensão relacionada ao bem-estar considerou os seguintes
aspectos:
• Satisfação
• Relação Interpessoal
O aspecto satisfação foi percebido pelos servidores através do entusiasmo em poder desenvolver o trabalho na instituição e da contribuição para a sociedade. As relações
interpessoais apontam para a boa convivência, o trabalho em equipe e a construção de
amizades como elemento gerador de bem-estar no ambiente de trabalho.
A visão dos docentes sobre o bem-estar está vinculada aos elementos relativos à
satisfação de trabalhar com os alunos e ao sentimento de conforto no exercício de suas
funções, bem como às relações interpessoais que proporcionam bom convívio com colegas e alunos.
Para os técnicos administrativos, a satisfação de trabalhar no IFRN e de proporcionar retorno para a comunidade são os elementos caracterizadores.
A concepção dos terceirizados aponta para as relações interpessoais, traduzidas
na presença de amizades no ambiente de trabalho como componente do bem-estar.
Analisando as resoluções apresentadas, observa-se que os elementos geradores
de mal-estar apresentados pelos servidores estão, em sua maioria, em comum direcionamento relacionados ao aspecto da satisfação.
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Mal-estar
A compreensão relacionada ao mal-estar considerou:
• Condições de Trabalho
• Relação Interpessoal
No que se refere às condições de trabalho, as respostas evidenciaram os aspectos
relacionados ao ambiente adequado e seus componentes, tais como a ausência de ferramentas adequadas e a falta de material para trabalhar. Também foram apresentadas
questões relacionadas à organização do trabalho, referindo-se à burocracia dos processos
e ao privilégio de determinadas classes em detrimento de outras. As relações consideraram a falta de compromisso dos colegas de trabalho e as desavenças entre eles.
Para os docentes, o mal-estar apresentou-se nas condições de trabalho que acarretam sobrecarga e cobranças intempestivas para o desenvolvimento das atividades,
além das relações interpessoais que geram mal-estar pela falta de coleguismo e pela competitividade na instituição.
Os técnicos administrativos apontam como elementos causadores do mal-estar as condições de trabalho que não permitem uma gestão democrática, ocasionam
sobrecarga de trabalho e possuem diferença de benefícios entre as classes trabalhadoras.
As relações interpessoais também foram percebidas como responsáveis pelas ocasiões de
mal-estar, considerando a falta de responsabilidade dos colegas de trabalho em colaborar, impedindo o trabalho em equipe.
Os terceirizados sinalizam que o maior gerador de mal-estar no ambiente laboral são as condições de trabalho estressantes e inadequadas em termos de infraestrutura
e materiais.
Analisando o exposto, verifica-se a predominância entre as categorias do aspecto
condições de trabalho como gerador de mal-estar, evidenciando o fato de que o conjunto de elementos que compõem o ambiente de trabalho (infraestrutura, gestão, quantidade de demandas) interferem diretamente no desenvolvimento das atividades.
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2.2.2 Currais Novos
Situado na região do Seridó potiguar, o Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Rio Grande do Norte Campus Currais Novos atende a uma área de
abrangência que compreende 13 municípios, englobando uma população de cerca de
160 mil habitantes.
A atuação do campus está voltada à capacitação profissional, principalmente nas
áreas de Alimentos, Informática, Química e Meio Ambiente, possuindo os cursos técnicos integrados em Informática, Manutenção e Suporte e Alimentos, além de cursos
superiores em Tecnologia de Alimentos, Tecnologia em Sistemas para Internet e Licenciatura em Química.

QVT
No campus Currais Novos, a fala dos participantes da pesquisa, no que se refere
à QVT, destaca as condições de trabalho, como: trabalhar sem medo e em um lugar seguro, adequado e organizado; e, no que se refere à satisfação, destaca: trabalhar estando
em paz e sentir-se bem dando conta da rotina diária. No que concerne às expressões
positivas, estas se relacionam a si e à instituição. Os respondentes fizeram menção às
relações interpessoais por meio das expressões: equipe integrada, comprometimento e
respeito. Falaram, ainda, sobre sua impressão negativa a respeito da QVT e outros demonstraram não saber identificar o que a envolve. Algumas falas trouxeram, também,
aspectos do reconhecimento como proporcionadores da QVT, como encontrar sentido
e se sentir bem com o que faz.
Em relação à QVT, os servidores do campus Currais Novos destacam em ordem
de importância:
• Condições de trabalho
• Satisfação
• Impressões positivas
A QVT para o grupo de docentes está relacionada à importância de ter boas

27

RELATÓRIO DE PESQUISA INSTITUCIONAL

condições para a realização do trabalho, trabalhar sem medo e contar com o apoio da
gestão, além de apontarem, também, a satisfação (tal como sentir-se bem para a realização da rotina diária e trabalhar estando em paz).
Para os técnicos administrativos, a QVT no campus está ligada às condições de
trabalho (organização do trabalho, local seguro e confortável e funções compatíveis ao
cargo), o que coopera para a satisfação no ambiente laboral. Os terceirizados percebem
que a QVT é proporcionada pelas condições de trabalho, consideradas satisfatórias, produtivas e adequadas. Já os estagiários percebem a QVT como diretamente voltada às
condições de trabalho, como sua forma de organização e os benefícios proporcionados
por essa organização para os servidores e o desenvolvimento de suas tarefas.
Analisando as falas dos participantes da pesquisa no campus Currais Novos
quando perguntados sobre QVT, constata-se que, entre as categorias analisadas, as condições de trabalho, a satisfação e as impressões positivas foram os aspectos comuns percebidos por todas as categorias, corroborando a ideia de que a QVT é formada tanto por
aspectos organizacionais e interpessoais como pelas concepções subjetivas dos sujeitos.

Bem-estar
Quando perguntado aos participantes da pesquisa sobre o que lhes causa bem-estar,
estes citaram as relações interpessoais e a humanização e acolhimento da equipe; mencionaram também a satisfação em ser servidor público e ter adequadas condições de trabalho.
No que se refere às condições de trabalho, estes pontuaram o ambiente agradável, seguro e confortável e afirmaram ter impressões positivas, tais como: realizar o trabalho com tranquilidade e excelência, o que os leva ao sentimento de poder contribuir
socialmente; sentir-se útil e bem através das atividades que desenvolvem; receber remuneração adequada; ser reconhecido profissionalmente; e fazer parte de uma instituição
que é considerada uma das melhores do país.
E, em ordem de importância, os servidores de Currais Novos, no que se refere ao
bem-estar, descreveram em suas respostas as seguintes categorias:
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• Relações interpessoais
• Satisfação
• Condições de trabalho
Os fatores mais ligados ao bem-estar para os docentes se voltam para a satisfação (ser servidor público na instituição; gostar da área que atua e ser útil a alguém)
e condições de trabalho (boas condições para exercer o trabalho; ambiente agradável
e confortável). Os técnicos administrativos apontam como conceito de bem-estar o
sentir-se bem (ver o resultado do trabalho, ter vontade de sair de casa para trabalhar) e as
boas relações interpessoais desenvolvidas com os colegas de trabalho.
Para os terceirizados, o bem-estar se apresenta na satisfação em trabalhar com
uma equipe humana e acolhedora e na sensação de dever cumprido. Quanto aos estagiários, houve um destaque para as condições de trabalho e para as relações interpessoais, por estarem convivendo com pessoas que gostam e admiram.
Ao apresentarem o que lhes causa bem-estar, os docentes, técnicos administrativos e terceirizados destacaram em suas falas a importância da satisfação, tanto em aspectos profissionais como pessoais, enquanto que os técnicos administrativos, os terceirizados e os estagiários fizeram menção às boas relações interpessoais desenvolvidas no
ambiente de trabalho.
Cabe destacar que os docentes e os estagiários elencaram, ainda, as condições de
trabalho como fator que também lhes causa bem-estar, expressos nas boas condições para
exercer o fazer profissional, considerando a existência de um ambiente seguro e agradável.

Mal-estar
Quanto ao mal-estar, os respondentes do campus Currais Novos relataram as
condições de trabalho, quando essas se traduzem em: sobrecarga, punição, falta de treinamento e planejamento, aparelhos quebrados, dentre outras. Relataram também as relações interpessoais como propulsoras de mal-estar através de conflitos com os discentes
e individualismo. Já no que tange a insatisfação, apontaram a falta de reconhecimento
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em situações como: a falta de dedicação dos alunos, os longos deslocamentos de casa
para o trabalho, atividades repetitivas e o sentimento de punição e perseguição por parte
das chefias. Evidenciaram, ainda, a ausência de mal-estar em afirmações como “não sinto mal-estar nenhum em meu trabalho” e “agora não me ocorre”.
Os respondentes elencaram em ordem de importância:
• Condições de trabalho
• Relações interpessoais
• Insatisfação
Na concepção dos docentes, o que mais lhes causa mal-estar está relacionado
às relações interpessoais (conflitos com os discentes, a indisposição ou a má vontade de
alguns servidores e o individualismo) e a insatisfação no que se refere à falta de dedicação
de alguns alunos, ao trajeto de casa para o trabalho e ao medo de estar aquém das expectativas que a gestão tem do seu trabalho).
Para a categoria dos técnicos administrativos, os aspectos propulsores de mal-estar estão voltados para as condições de trabalho, tais como a sobrecarga, a sensação
de perseguição e punição por parte de alguns gestores e a falta de treinamento para os
servidores. Já no grupo dos terceirizados, o destaque foi para as condições de trabalho,
em especial para aspectos como dificuldades com relação às empresas, perda de prazos e
atividades repetitivas.
Quando o mesmo questionamento foi feito aos estagiários, estes fizeram referência às condições de trabalho as quais estão submetidos, como receber tarefas de
última hora e o cansaço que pode ser atribuído à dupla jornada que eles desempenham.
Analisando as respostas obtidas com relação ao mal-estar, destaca-se que, para as
categorias de técnicos administrativos, terceirizados e estagiários as condições de trabalho apareceram como elemento determinante de mal-estar, de modo a destacar aspectos
como a sobrecarga, a sensação de injustiça por parte de alguns gestores e a falta de planejamento. Já para os docentes, as relações interpessoais se constituem como sendo fonte
geradora de mal-estar.
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2.2.3 Macau
O Campus Macau do IFRN integra a II Fase do Plano de Expansão da Rede
Federal de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, iniciada em
2007. É localizado na cidade-polo da microrregião salineira, distando 176 km da capital,
concentrando ao seu redor os municípios de Guamaré, Porto do Mangue, Galinhos,
Alto do Rodrigues, Pendências e Afonso Bezerra.
No campus Macau funcionam os cursos Técnico em Recursos Pesqueiros, Técnico em Química, Graduação Licenciatura em Biologia e Especialização em Educação
Ambiental e PROEJA.

QVT
A fala dos participantes da pesquisa no campus Macau, no que se refere à QVT, demonstra a satisfação em sentir-se bem com as tarefas realizadas e no ambiente de trabalho.
Sobre as impressões positivas e o reconhecimento, destacaram a importância do
trabalho e o bem-estar no fazer profissional; já para as condições de trabalho, os aspectos
que obtiveram destaque foram a existência de planejamento, o ambiente adequado, a
segurança, a organização das tarefas e o bom clima organizacional. Também se referiram
às relações interpessoais, como relações com respeito e harmonia, no entanto, não deixaram de registrar a existência de impressões negativas em relação à QVT, tendo-a como
péssima, enfatizando a necessidade de melhorias. Relataram, ainda, a importância da
saúde física e mental para a obtenção de uma QVT no ambiente de trabalho.
Em relação à QVT, os servidores do campus Macau destacam em ordem de importância:
• Satisfação
• Condições de trabalho
• Impressões positivas
Para os docentes, a QVT está relacionada à satisfação, como o bem-estar no ambiente de trabalho, fazer o que gosta, poder exercer com satisfação o seu trabalho e contar
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com um planejamento, fatores que, para eles, propiciam saúde e motivação para o servidor. Já a categoria dos técnicos administrativos afirma que a QVT no campus está ligada à forma das condições de trabalho (organização do trabalho, clima organizacional, condições e ambiente de trabalho), acrescentando ainda a sensação de estar bem e motivado.
Para os terceirizados, a QVT se apresenta nas impressões positivas (sentir-se
importante) e na satisfação. Em relação aos estagiários, a QVT está voltada à satisfação
(sentir-se bem) e ao desenvolvimento profissional.
No que se refere à QVT, dentre as categorias analisadas, a satisfação, sentir-se
bem no ambiente de trabalho e as impressões positivas foram as expressões que mais
obtiveram destaque.

Bem-estar
Os participantes da pesquisa no campus Macau, no que se refere ao bem-estar,
destacaram as relações interpessoais através de expressões como “equipe coesa”, “boa” e
“comprometida”. Destacaram também a satisfação no reconhecimento de alguns alunos, no desenvolvimento do trabalho na instituição e na contribuição para melhorar a
vida das pessoas.
No que diz respeito às condições de trabalho, destacaram a organização do trabalho, a autonomia e o cumprimento de prazos e de tarefas; apontaram, também, a
presença de impressões positivas como “tudo me causa bem estar”, “trabalho animado”
e o reconhecimento de si e do trabalho desenvolvido, de modo que este possa auxiliar as
pessoas e fazer diferença em suas vidas, proporcionando, assim, o sentimento de bem-estar em ter um trabalho, por fazer o que gosta, por ter uma turma, por desenvolver aulas
em laboratório e, principalmente, por haver identificação com o fazer.
Os servidores elencaram em suas respostas, em ordem de importância, as seguintes categorias:
• Relações interpessoais
• Satisfação
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• Condições de trabalho
Os fatores mais ligados ao bem-estar para os docentes se voltam para a satisfação (reconhecimento de alguns alunos, fazer parte da instituição, desenvolver tarefas interdisciplinares e poder desenvolver atividades voltadas à sua formação) e para condições de trabalho
(organização do trabalho e autonomia). Já os técnicos administrativos apontam como
conceito de bem-estar as condições de trabalho (organização do trabalho, cumprimento de
prazos e de tarefas) e as relações interpessoais (equipe coesa, equipe comprometida).
Para os terceirizados, o bem-estar se apresenta nas relações interpessoais (equipe unida, equipe boa) e na satisfação em ter um trabalho.
No que se refere aos estagiários, estes compreendem que o bem-estar está ligado à satisfação de poder melhorar a vida de outras pessoas, a preparar aula laboratorial e,
ainda, a poder atuar em um ambiente de trabalho que o IF propicia.
Analisando a fala dos participantes da pesquisa no campus Macau, no que se
refere a bem-estar, dentre as categorias analisadas, os docentes, terceirizados e estagiários
apontaram a satisfação em sentir-se bem no ambiente de trabalho; já os docentes, técnicos administrativos e estagiários apontaram as condições de trabalho como elemento
comum e promotor de bem-estar.

Mal-estar
No que se refere ao mal-estar, as categorias analisadas deram ênfase nas relações
interpessoais: fofoca, descompromisso e convivência com alguns colegas. Alguns destacaram também a ausência de mal estar.
No que se refere às condições de trabalho como promotoras de mal-estar, expressões como a forma como o trabalho se organiza, o modelo de gestão adotado pelo
campus e a falta de seriedade e confiança advinda da gestão foram evidenciadas. Fizeram
referência, ainda, à insegurança, como a possibilidade de perder o emprego e os atrasos
no salário, além de mencionarem a distância de casa para o trabalho e o sentimento de
impotência diante de algumas situações.
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Em relação ao mal-estar, os servidores do campus Macau elencaram em ordem
de importância:
• Relações interpessoais
• Ausência de mal-estar
• Condições de trabalho
Na concepção dos docentes, o que mais lhes causa mal-estar está relacionado às
relações interpessoais (fofocas, desentendimentos nas reuniões pedagógicas e descompromisso por parte de alguns colegas) e às condições de trabalho (organização do trabalho, qualidade do trabalho da gestão e falta de cumprimento do planejamento).
Os técnicos administrativos percebem como propulsor de mal-estar as condições de trabalho (organização, sobrecarga, o modelo de gestão adotado pelo campus,
benefícios concedidos aos servidores de forma diferenciadas e o número de demandas
que surgem para serem resolvidas). Alguns dos entrevistados apontam, ainda, a ausência de mal-estar. Já no grupo dos terceirizados houve um expressivo destaque para a
ausência de mal-estar.
Quando o questionamento sobre o que lhes causa mal-estar foi direcionado aos
estagiários, estes fizeram referência às condições de trabalho (a organização do trabalho
- não cumprimento das atividades propostas e a falta de seriedade e confiança por parte
dos gestores) e às relações interpessoais (o ambiente e os colegas).
Analisando as respostas obtidas no campus relativas ao mal-estar, destaca-se que,
para as categorias de docentes, técnicos administrativos e estagiários as condições de trabalho apareceram como elemento comum e fonte de mal-estar, destacando-se aspectos
como: sobrecarga e enormes benefícios (cooperação técnica, cessão de cargos, dentre
outros) concedidos a poucos por parte da gestão.
No que concerne às relações interpessoais como geradora de mal-estar, com
destaque para a existência de discussões ameaçadoras e para o descompromisso com
o planejamento por parte de alguns colegas, estas apareceram na concepção das categorias docentes e estagiários. Quanto à ausência de mal-estar, esta foi percebida pelas
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categorias de técnicos administrativos e terceirizados, expressas em falas como “não
sinto nenhum mal-estar”.

2.2.4 Parelhas
Em 14 de outubro de 2013, o então Reitor do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Belchior de Oliveira Rocha, autorizou
o início da construção do IFRN Campus Avançado Parelhas. O campus foi construído
sobre o terreno de 45.000m², doado ao IFRN em 09 de abril de 2013 pelo senhor José
Ernesto Filho e sua esposa Rita Maria da Costa, residentes na cidade de Parelhas-RN. Em
19 de dezembro de 2014, a resolução n° 38/2014 do Conselho Superior do IFRN, autorizou o início do seu funcionamento, vinculado administrativamente ao Campus Currais
Novos do IFRN. Com uma área construída de 14.367,98m², o campus Avançado Parelhas está localizado na cidade de Parelhas-RN, na microrregião Seridó Oriental do estado, mesorregião Central Potiguar. O município abrange uma área territorial de 523km²,
sendo distante cerca de 240km da capital do estado e seu acesso, a partir de Natal-RN,
efetuado através das rodovias pavimentadas BR-226, BR-427 e RN-086. Limita-se com
os municípios de Carnaúba dos Dantas, Equador, Jardim do Seridó e Santana do Seridó
e com o estado da Paraíba. O campus tem foco de atuação no eixo tecnológico de informação e comunicação e recursos naturais, ofertando inicialmente os Cursos Técnicos de Nível Médio Integrado em Informática e Mineração, ambos com duração de quatro anos.

QVT
Em relação à Qualidade de Vida no Trabalho, os servidores do campus Parelhas
a associam aos seguintes fatores:
• Condições de trabalho
• Satisfação
Incluso nas condições de trabalho, o componente “ambiente adequado” obteve destaque no entendimento de QVT. Na satisfação, o bem-estar aparece como principal vertente.
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Para os docentes, a QVT está relacionada aos seguintes aspectos: condições de
trabalho, saúde e satisfação. Percebe-se que os mesmos associam ao conceito de QVT as
condições proporcionadas no ambiente de trabalho, descritas na disposição de fatores
que resultam em um ambiente seguro, confortável e exequível para as tarefas diárias.
No aspecto da saúde, relacionam as questões ligadas à influência do trabalho na saúde
mental e a prática de atividades físicas.
Para os técnicos administrativos, a concepção de QVT associa-se aos seguintes aspectos: condições de trabalho e satisfação, expostos nos elementos de condições
físicas de trabalho, conforto, segurança e estrutura de apoio no desenvolvimento das
atividades laborais.
Os terceirizados percebem a QVT sob as seguintes vertentes: condições de trabalho, saúde e satisfação, delineada sob a perspectiva de um ambiente de trabalho agradável, que compreenda as necessidades do funcionário e gere satisfação para ambas as
partes envolvidas, gerando assim, bem-estar coletivo.
Analisando os aspectos mais comuns surgidos na fala dos servidores do Campus
Parelhas, no âmbito da QVT, destacam-se as condições de trabalho ofertadas pela instituição. Esse ambiente laboral, por sua vez, a depender da organização, pode ser desencadeador de fatores positivos ou negativos na qualidade de vida do trabalhador, a partir
dos aspectos já mencionados.

Bem-estar
Em relação ao bem-estar, os servidores do campus Parelhas o associam aos seguintes fatores:
• Condições de trabalho
• Relação Interpessoal
Para os docentes, o conceito de bem-estar está relacionado às condições de trabalho proporcionadas no ambiente laboral, por meio do conforto, do tempo e da independência concedidos para a realização das suas atividades.
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Os técnicos percebem o bem-estar a partir das condições de trabalho e das relações
interpessoais, enfatizando o ambiente de trabalho no que diz respeito à sua infraestrutura para
o desenvolvimento das atribuições e na convivência e socialização com os colegas de trabalho.
Já os terceirizados compreendem o bem-estar também a partir das condições
de trabalho, dando especial destaque ao ambiente de trabalho sem rigidez e cobranças
por parte da chefia, bem como às relações interpessoais, centradas nos elos de amizade
construídos no ambiente.
Analisando a concepção do conceito de bem-estar, os servidores apontam que o
uso adequado do tempo e a organização do ambiente de trabalho são fatores que interferem nos demais aspectos da organização do trabalho, como o reconhecimento profissional e a boa convivência no ambiente de trabalho.

Mal-estar
Em relação ao mal-estar, os servidores do campus Parelhas o associam aos seguintes fatores:
• Saúde
• Satisfação
• Condições de trabalho
Verifica-se que os docentes relacionam o conceito de mal-estar às seguintes categorias: condições de trabalho, relação interpessoal e insatisfação. Nas condições de
trabalho, a categoria percebe que a falta de planejamento para as tarefas interfere diretamente na sua realização, além da falta de mecanismos que cobrem as responsabilidades
atribuídas a cada funcionário. A convivência e algumas posturas inadequadas dentro da
instituição também foram observadas nesse sentido.
No aspecto relação interpessoal, os docentes apontam para a falta de cooperação
e interesse dos colegas no desenvolvimento do trabalho e o mau comportamento dos
alunos em sala de aula e, sobre o aspecto insatisfação, foi mencionado o cansaço provocado pelo trajeto para o trabalho e para casa.

37

RELATÓRIO DE PESQUISA INSTITUCIONAL

Os técnicos administrativos percebem o mal-estar a partir da associação com
as condições de trabalho, com as relações interpessoais e com a insatisfação, enquanto
que os terceirizados apontam como aspectos geradores de mal-estar a insatisfação gerada por fatores como cansaço e a desvalorização das atribuições.
Analisando as compreensões apresentadas em torno do conceito de mal-estar, os
servidores destacam uma vertente relacionada à omissão no engajamento profissional e à
falta de organização em diversos processos, como o planejamento, o trabalho coletivo e o
cumprimento de prazos, que refletem diretamente nos resultados gerados pelos servidores.

2.2.5 Lajes
O Campus Avançado Lajes do IFRN é parte da 3ª fase de expansão da Rede
Federal de Educação Profissional e Tecnológica no Estado. A instituição teve o início do
seu funcionamento no segundo semestre de 2014, por meio de duas turmas de cursos
de Agente de Alimentação Escolar e Recreador, apresentando a capacidade de atendimento de 600 alunos. O Campus Avançado Lajes beneficia cerca de 50 mil habitantes
de oito municípios da microrregião de Angicos.

QVT
Para os respondentes do campus Lajes, a QVT foi traduzida em condições de
trabalho, que se expressam por meio da ausência de sobrecarga, do tempo suficiente
para a execução das tarefas e do bom clima organizacional. Já no aspecto organização do
trabalho, os respondentes destacam o ambiente seguro e com boas relações interpessoais
e, ainda, pontuam a satisfação de modo geral, aproximando esse conceito dos sentimentos de bem-estar e de saúde.
Em relação à QVT, os servidores do campus Lajes destacam em ordem de importância:
• Condições de trabalho
• Satisfação
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• Relações interpessoais
Percebe-se que os docentes têm uma impressão positiva da QVT e a relacionam
às boas condições de trabalho, como a ausência de sobrecarga, a existência de um clima
organizacional saudável e de um ambiente adequado com bons relacionamentos interpessoais. Já os técnicos administrativos percebem que a QVT no campus está ligada
à forma com que as condições de trabalho se apresentam (clima organizacional saudável, cenário favorável para o desenvolvimento das atividades) e ao ambiente adequado
(limpo, organizado e harmonioso), apontando também para um sentir-se bem. Para os
terceirizados, a QVT se apresenta nas relações interpessoais (responsabilidade) e na
segurança de suas qualidades profissionais, o que também lhe traz reconhecimento.
É possível destacar que o fator comum entre as categorias de docente, técnicos
e terceirizados é o aspecto das condições e da organização do trabalho na instituição,
ficando subentendido que conforme estas sejam ofertadas ou negligenciadas podem vir
a se constituir como fonte de bem-estar ou de mal-estar.

Bem-estar
No que se refere ao bem-estar, os participantes destacam as boas condições de
trabalho, a exemplo de espaços confortáveis, da ausência de sobrecarga, do tempo para
executar as tarefas e do reconhecimento. Já nas relações interpessoais, os respondentes
versam sobre convivência saudável e companheirismo. No quesito satisfação, foram destacadas falas como fazer o que gosta e pertencer à instituição, tendo em vista a sua missão transformadora.
Em relação ao bem-estar, os servidores do campus Lajes apontam em ordem de
importância:
• Condições de trabalho
• Relações interpessoais
• Satisfação
Para o grupo de docentes, os fatores mais ligados ao bem-estar se voltam para as
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condições de trabalho (ambiente adequado, processos organizados, espaços confortáveis
e verificação de resultados), para as relações interpessoais (boa relação entre os pares,
boa convivência com os alunos) e para a satisfação (estar em sala de aula e fazer parte do
crescimento dos alunos).
Os técnicos administrativos elencam como conceito de bem-estar as condições de trabalho (ausência de sobrecarga, tempo, prazo razoável e planejamento), a satisfação (fazer o que ama e o papel transformador da instituição) e as relações interpessoais
(companheirismo). Já para os terceirizados, o bem-estar se apresenta nas relações interpessoais (boa companhia, acolhimento) e na satisfação (reconhecimento, fazer parte da
instituição e boa execução das atividades).
Analisando o que fora apresentado, cabe afirmar que, para os participantes da
pesquisa, quando há boas condições de trabalho, convivência saudável e satisfação no
fazer e no pertencer à instituição, existe o sentimento de bem-estar.

Mal-estar
No que concerne ao mal-estar no campus Lajes, os respondentes destacam as
condições de trabalho, como a existência de sobrecarga, o ambiente de trabalho sem
planejamento, as condições impostas por esse ambiente de trabalho e a burocracia; destacam, ainda, no âmbito da insatisfação, as insatisfações de âmbito pessoal, como a não
identificação com as suas funções ou com a forma de organização da instituição. Já sobre
as relações interpessoais, eles destacam a falta de colaboração dos colegas de trabalho e a
sensação de fragilidade no âmbito da saúde.
Sobre os causadores de mal-estar no trabalho, os servidores revelam em ordem
de importância:
• Condições de trabalho
• Relações interpessoais
• Insatisfação
Para o grupo de docentes, os fatores que mais lhes causam mal-estar estão rela-
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cionados às condições de trabalho e à forma como o trabalho se encontra organizado,
sendo apontadas questões como a falta de estrutura e de recurso, a burocracia, a sobrecarga e o acúmulo de tarefas; às relações interpessoais, destacando-se a existência de conflitos, a falta de comprometimento e descortesia da chefia imediata; e às insatisfações,
tais como a distância de casa para o trabalho e os horários.
Nesse mesmo entendimento, os técnicos administrativos percebem como
causadores de mal-estar as condições de trabalho (sobrecarga, falta de código de vagas,
excesso de demandas) e as relações interpessoais (falta de empenho e de colaboração de
alguns colegas).
Já para os terceirizados, o mal-estar se apresenta nas relações interpessoais (falta de coleguismo, amplas divergências de opiniões) e na insatisfação, que é expressa no
sentir-se mal (“quando acho que não vou ter condições de desenvolver as atividades” ou
“quando preciso faltar por motivo de saúde”), o que leva a não poder se fazer presente no
ambiente de trabalho e, consequentemente, desfalcar a equipe, provocando um acúmulo
de atividades para os outros colegas ou para o próprio servidor em seu retorno ao trabalho.
Analisando o exposto acima, a existência de sobrecarga, a burocracia, as insatisfações de natureza pessoal, os colegas de trabalho não colaborativos e a sensação de
fragilidade no âmbito da saúde são fatores que, para as categorias de respondentes, se
constituem como algumas das principais fontes causadoras de mal-estar no ambiente
de trabalho.

2.3 LESTE POTIGUAR
2.3.1 Reitoria
Atualmente, o IFRN possui cerca de 28 mil alunos em seus 21 campi distribuídos por todas as regiões do Estado, atuando de forma verticalizada e oferecendo cursos
de níveis médio e superior, nas modalidades presencial e à distância.
Ao todo são 109 cursos oferecidos nas áreas de Controle e Processos Industriais;
Desenvolvimento Educacional e Social; Gestão e Negócios; Informação e Comuni-
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cação; Infraestrutura; Produção Alimentícia; Produção Cultural e Design; Turismo,
Hospitalidade e Lazer; Produção Industrial e Recursos Naturais.
O IFRN atua também fortemente na formação inicial e continuada de professores, sobretudo nas áreas em que a carência de docentes é maior, como Matemática,
Química, Biologia e Física. Além dos cursos regulares, o IFRN oferece mais de 100 cursos de curta e média durações para pessoas com os mais diversos níveis de escolaridade,
através dos Programas de Acesso ao Ensino Médio e Emprego e Mulheres Mil.
A Instituição oferece também, para a comunidade acadêmica, programas de iniciação científica e tecnológica; de fomento a projetos de pesquisa e inovação; e de incubação de empresas. Esses programas são executados com recursos próprios e de agências
de fomento, permitindo a difusão da produção científica em eventos, em mostras tecnológicas e na publicação de artigos em periódicos especializados no Brasil e no exterior.

QVT
Os servidores, terceirizados e estagiários da Reitoria, ao expor suas percepções
sobre o conceito de Qualidade de Vida no Trabalho, revelaram uma congruência para
aspectos relacionados:
• Satisfação
• Condições de Trabalho
• Saúde
No tocante à satisfação, percebe-se uma propensão a considerar os fatores sentir-se bem, motivação e reconhecimento. Na categoria condições de trabalho, para uma
melhor qualidade de vida, de acordo com os participantes da pesquisa, é necessário um
ambiente confortável e organizado. Quanto à saúde, a preocupação concentra-se em
manter o equilíbrio físico e emocional. Direcionando o olhar para o que cada grupo
analisado entende sobre as categorias apresentadas, observamos algumas distinções.
No grupo dos docentes, a QVT relaciona-se com o conforto do ambiente e
dos equipamentos de trabalho, bem como trabalhar com comprometimento e satis-
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fação, de modo a realizar as tarefas com zelo e coerência. Para os técnicos administrativos, entende-se que seja ter condições de trabalho em um espaço organizado,
saudável e confortável, sendo bem orientado pela chefia e em harmonia com os demais
colegas, apontando a importância do reconhecimento humano, não somente a produtividade.
Para os terceirizados, para que haja Qualidade de Vida no Trabalho, é preciso
um equilíbrio entre as condições adequadas para a execução das tarefas, saúde e parceria
entre os colegas. Entre os estagiários, ressalta-se a importância de trabalhar feliz, de
fazer o que gosta e de estar em um ambiente confortável.
Analisando a fala dos participantes da pesquisa na Reitoria, docentes, técnicos
administrativos, terceirizados e estagiários, apesar de demonstrarem algumas distinções,
apresentam um consenso em relação às condições de trabalho, ressaltando a importância de um espaço adequado para a execução das atividades, de forma a garantir o equilíbrio, tanto do ambiente, quanto dos indivíduos.

Bem-estar
Buscando definir os fatores que propiciam bem-estar, os participantes da pesquisa enunciaram em maior frequência as seguintes categorias:
• Condições de trabalho
• Relações interpessoais
• Satisfação
Sobre as relações interpessoais, é possível visualizar a relevância dada ao comprometimento da equipe para que se evite sobrecarregar alguns devido aos atrasos provocados por outros. As condições de trabalho são associadas, mais uma vez, a uma estrutura
adequada, se associando, também, à importância do planejamento.
Concernente à satisfação, há uma maior referência ao orgulho de trabalhar
no IFRN. A descrição da percepção de cada grupo depara-se com algumas particularidades.
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Para os docentes, o conceito de bem-estar decorre do fato de estarem em uma
instituição que reconhece o trabalho e oferece uma estrutura adequada para realizar suas
atribuições, além da satisfação pelo alcance dos resultados.
Quanto aos técnicos administrativos, as falas perpassam pelo ambiente confortável, pelo convívio com os colegas, pela estabilidade financeira e pelo papel social da
Instituição. Para o grupo dos terceirizados, o bem-estar desdobra-se em poder cumprir
o trabalho em um ambiente seguro, conviver com pessoas boas e ser reconhecido e valorizado.
Por último, os estagiários salientam a importância de um espaço equilibrado,
com condições para resolver, dentro do prazo, os problemas que lhes são atribuídos.
Apreciando as respostas sobre os aspectos que promovem o bem-estar, mais
uma vez presume-se a importância das condições de trabalho para todos os grupos envolvidos na pesquisa, pois, a partir de um ambiente adequado, torna-se possível prestar
um serviço de boa qualidade na execução diária das tarefas.

Mal-estar
Ao realizar uma reflexão sobre os fatores causadores de mal-estar, os servidores e
terceirizados da Reitoria evidenciaram:
• Relações interpessoais
• Condições de trabalho
• Insatisfação
Na esfera das relações interpessoais, os discursos apontam para a falta de comprometimento, para o convívio difícil com alguns colegas e para as diferenças de tratamento entre os servidores. Sobre as condições de trabalho, as respostas convergem para
o trabalho com prazos curtos, para a ausência de cronogramas, para a organização e para
a capacitação insuficiente.
Adentrando no quesito insatisfação, os participantes da pesquisa declaram a falta de reconhecimento, a pressão excessiva e a insegurança. Entre os docentes, há um
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incômodo provocado pela diferença de tratamento, pelo ego de algumas pessoas e pela
falta de interação, além do sentimento de insegurança em relação ao entorno do Instituto. Na visão dos técnicos administrativos, os aspectos que se sobressaem são a pressão
e a cobrança na realização do trabalho, o tratamento diferenciado e a sobrecarga. Para
os terceirizados, o principal motivo de mal-estar é o convívio com pessoas que não se
preocupam em manter a união, além disso, os terceirizados alegam que são cobrados
pelo trabalho, mas não recebem elogios. Por fim, os estagiários apontam que são culpados de forma indevida, cobrados por tarefas que não são de sua responsabilidade e que
não se sentem à vontade para pedir ajuda quando preciso.
Ponderando sobre as respostas dos participantes da pesquisa, é possível identificar uma concordância em relação à categoria relações interpessoais. Quesitos como
diferença de tratamento e falta de interação positiva entre os colegas, se não dirimidos,
podem interferir não somente no convívio, mas também nas condições de trabalho, no
andamento das atividades individuais, além de provocar insatisfação.

2.3.2 Natal-Central
A história do Campus Natal-Central – CNAT iniciou em 1968, quando a então
denominada Escola Industrial Federal passou a denominar-se Escola Técnica Federal do
Rio Grande do Norte – ETFERN e transferiu suas instalações para a avenida Senador
Salgado Filho, no bairro do Tirol, onde hoje funciona o CNAT–IFRN.
Com o passar dos anos, os cursos industriais básicos foram dando lugar ao ensino profissionalizante de 2º grau. Outra mudança importante foi o ingresso de estudantes do sexo feminino nos cursos regulares da Instituição, a partir de 1975.
Em 1994, iniciou-se o processo de “cefetização” da ETFRN, culminando, em
1999, com sua transformação em Centro Federal de Educação Tecnológica – CEFET,
cujos desafios incluiriam a oferta de educação profissional nos níveis básico, técnico e
tecnológico, além do ensino médio. Sua atuação no ensino de 3º grau começou com a
oferta de cursos de graduação tecnológica, ampliando-se, posteriormente, para os cursos
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de formação de professores, as licenciaturas. Mais recentemente, a instituição passou a
atuar também na educação profissional vinculada ao ensino médio na modalidade de
Educação de Jovens e Adultos (EJA) e no ensino à distância.
A expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica
no Rio Grande do Norte teve início em 1994 com a inauguração da Unidade de Ensino
Descentralizada (UNED) de Mossoró. Doze anos depois, o Ministério da Educação, por
meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), deu início à 1ª fase
da expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, implantando, em 2006, três novas UNEDs: Zona Norte de Natal, Ipanguaçu e Currais Novos.
A segunda etapa da expansão começou em 2007, com a construção de outras
seis unidades, nos municípios de Apodi, Pau dos Ferros, Macau, João Câmara, Santa
Cruz e Caicó. Essas escolas foram inauguradas em 2009, sob uma nova institucionalidade – em vez de unidades descentralizadas de ensino do CEFET–RN, elas já nasceram
como campi do novo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN).

QVT
Em relação à QVT, portanto, os trabalhadores do Campus Natal Central destacaram em ordem de importância:
• Satisfação
• Condições de trabalho
• Saúde
• Relação interpessoal
Para os servidores do CNAT, conforme dados obtidos na pesquisa, a qualidade
de vida no trabalho está relacionada, principalmente, à satisfação causada pela sensação de bem-estar, traduzida no sentir prazer em trabalhar, no fazer o que gosta e no
estar motivado e satisfeito. Destacaram, também, como conceito de QVT, o ambiente
de trabalho adequado, com ferramentas, conforto e recursos suficientes, além do tempo
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para realizar as tarefas sem pressão ou sobrecarga, da saúde (condição essa compreendida
como não ficar doente e praticar atividade física) e das boas relações interpessoais, com
respeito e amizade entre os colegas, convivência amistosa entre as categorias funcionais,
boa relação com os alunos e trabalho em equipe.
Para os docentes, a QVT está mais fortemente relacionada com a satisfação por
trabalhar no IFRN e por possuir um ambiente adequado para realizar seus afazeres. Os
técnicos administrativos também destacaram a satisfação como principal fator na elaboração de seu conceito de QVT, mas as condições de trabalho dividiram importância
com as relações interpessoais.
Para os terceirizados, a maioria das respostas foram enquadradas como não
categorizáveis (essencial, importante) ou impressões positivas (bom, ótimo, excelente),
mas, secundariamente, foram citadas falas no sentido de que qualidade de vida no trabalho é ter reconhecimento profissional, bem-estar e ambiente adequado para exercer suas
funções. Já para os estagiários, a QVT está relacionada principalmente à satisfação, tendo igual importância as condições de trabalho, a saúde e as boas relações interpessoais.
Analisando as falas de forma ampla, constata-se que entre as categorias analisadas de docentes, técnico administrativos, terceirizados e estagiários, as condições de
trabalho foram o elemento comum à construção do conceito de QVT no Campus, por
isso questões relacionadas à melhoria do ambiente de trabalho devem ser priorizadas
pela gestão dessa unidade.

Bem-estar
Para os servidores do CNAT, o que lhes causa mais bem-estar quando pensam
em seu trabalho no IFRN são as relações interpessoais, destacando, nesse contexto, as
amizades entre pares, o companheirismo e o trabalho em equipe, além do bom convívio
e do respeito com os alunos. Descreveram, também, como sinônimo de bem-estar, o
ambiente de trabalho adequado, com boa estrutura física, conforto e recursos suficientes. A sensação de satisfação dos respondentes proveio da contribuição social da insti-
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tuição à comunidade escolar, já que, segundo eles, o IFRN bem serve ao público alvo.
Em relação ao bem-estar, os respondentes destacaram, portanto, em ordem de
importância:
• Relação interpessoal
• Condições de trabalho
• Satisfação
Para os docentes, o que causa mais bem-estar no instituto é a boa relação com
chefias, colegas de trabalho e alunos, seguido da satisfação causada pelo reconhecimento
da sociedade à função da instituição e das condições de trabalho (ambiente adequado).
Para os técnicos administrativos, houve destaque absoluto para as relações interpessoais quando perguntados sobre o que lhes causa mais bem-estar no trabalho, seguido
das condições de trabalho (ambiente adequado e organização do trabalho).
Os terceirizados também convergiram para as relações interpessoais como sinônimo de bem-estar no trabalho, seguido de um empate entre o reconhecimento profissional e o ambiente adequado. Na categoria dos estagiários, os respondentes elencaram
com igual importância as relações interpessoais, a organização do trabalho e a segurança
relacionada aos salários em dia.
Caso a gestão resolva intervir na melhoria da sensação de bem-estar entre os trabalhadores do campus, sem distinção de categoria funcional, é possível apontar como
prioridades de atuação o investimento em ações que promovam o fortalecimento das
relações interpessoais, tais como o incentivo ao trabalho em equipe, a priorização da ética em detrimento de abertura para fofocas e a promoção periódica de rodas de conversa
sobre temas relevantes ao ambiente de trabalho.

Mal-estar
Para os respondentes do CNAT, o que lhes causa mais mal-estar quando pensam em seu trabalho no IFRN são as relações interpessoais ruins, destacando, nesse contexto, a falta de colaboração, de comprometimento e de coleguismo, a discriminação e
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o atrito entre colegas. Descreveram, também, como causadores de mal-estar, problemas
na organização do trabalho, traduzidos em sobrecarga, desgaste causado pelos órgãos
de controle, desigualdade e pressão excessiva. Por outro lado, em igual proporção a este
último elemento, destacou-se a ausência de mal-estar.
Logo, quando perguntados sobre o que lhes causa mais mal-estar no trabalho, os
servidores do Campus Natal Central destacaram em ordem de importância:
• Relação interpessoal
• Condições de trabalho
• Ausência de mal-estar
Para os docentes, o que mais causa mal-estar no instituto são as relações interpessoais, seguida da falta de organização do trabalho e a ausência de mal-estar. Para os
técnicos administrativos, as três categorias de destaque foram as mesmas dos docentes, sendo o primeiro lugar as condições de trabalho, seguido das relações interpessoais
e ausência de mal-estar.
Os terceirizados destacaram em primeiro lugar a ausência de mal-estar, seguido,
também, pelas relações interpessoais. Para os estagiários, os respondentes elencaram como
maior problema a organização do trabalho e a falta de segurança no recebimento dos salários.
Analisando, percebe-se a necessidade do investimento no fortalecimento das relações interpessoais, promovendo a redução da injustiça, da desigualdade de tratamento
entre cargos e categorias funcionais e aumento da autonomia dos trabalhadores no exercício de suas funções, além da valorização do interesse público em detrimento dos interesses individuais dos sujeitos. Destaca-se também o dever da gestão em continuamente
melhorar a estrutura organizacional do ponto de vista físico, promovendo espaços de
trabalho adequados e planejados.

2.3.3 Natal – Cidade Alta
Iniciando suas atividades em setembro de 2009, em 2010 o Campus Avançado
Cidade Alta passa a ofertar cursos regulares de Tecnologia em Gestão Desportiva e de
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Lazer, Tecnologia em Produção Cultural e o Técnico Subsequente em Guia de Turismo, além da oferta dos Cursos de formação profissional do programa Mulheres Mil.
Durante 2011 e 2012, o “Campus Avançado” adquire o status de “Campus”, passando
a ser denominado de Campus Natal Cidade Alta, chegando hoje, a ofertar além dos
cursos mencionados anteriormente, o Curso Técnico Integrado em Multimídia, Técnico Subsequente em Eventos e a Pós-Graduação em nível de lato sensu em Programas
Sociais de Esporte e Lazer na Escola.
Complementando as ações do campus, surge a Unidade Rocas, localizada no
bairro de mesmo nome, responsável pelo ensino técnico integrado, além de atividades
de pesquisa e extensão.

QVT
No Campus Cidade Alta, no que se refere à QVT, os participantes da pesquisa
destacam as condições de trabalho, como trabalhar sem medo, as divisões adequadas
de tarefas, as funções compatíveis, o clima organizacional, as ferramentas de trabalho
adequadas, o investimento em formação técnica, o lugar seguro e adequado física, ergonômica e emocionalmente, a transparência nas decisões e o respeito mútuo, dentre
outras. Pontuaram, também, a importância das boas relações interpessoais através da
convivência agradável, do comprometimento, da existência de uma equipe cooperativa
e proativa, do respeito ao fazer do outro e da integração.
No que se refere à satisfação, as respostas envolveram superar desafios, gostar e se
sentir bem com o que faz, o que os leva a um sentimento de reconhecimento. Atentam,
ainda, para as ações dos projetos de QVT como promotoras de saúde e para os sentimentos de bem-estar e impressões positivas, tal como a concepção do trabalho como
fundamental e motivador.
Quando perguntados sobre a concepção de QVT, os servidores do Campus Cidade Alta destacam, em ordem de importância:
• Condições de trabalho
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• Satisfação
• Impressões positivas
Para os docentes, a QVT é proporcionada por meio das condições favoráveis
para a realização do trabalho (organização do trabalho: planejamento adequado, ambiente salubre, espaços adequados, investimento em formação técnica), e da satisfação,
com o sentimento de felicidade com o trabalho que realizam, o que concorre também
para uma impressão positiva na contribuição dada às pessoas e à própria instituição.
Para os técnicos administrativos, a QVT está ligada às condições de trabalho (organização do trabalho: tarefas bem distribuídas, autonomia e apoio das chefias imediatas
em um ambiente saudável, físico, emocional e ergonomicamente adequado) e à importância da existência de um bom clima organizacional e das boas relações interpessoais nesse ambiente. Apresentam também que gostar do que faz e sair do ambiente de trabalho e ir para
casa feliz cooperam para a satisfação, traduzindo-se, assim, em impressão positiva de QVT.
Os terceirizados percebem que a QVT é proporcionada pelas condições de trabalho, as apresentando como sendo adequadas, e pela satisfação por gostar da função que
exerce, por estar bem individualmente, com o ambiente e com as pessoas ao redor. Já para
os estagiários, a QVT está diretamente voltada à organização do trabalho, com o acesso
aos recursos necessários para o desenvolvimento das atividades e para sentir-se bem.
Analisando as respostas dos participantes da pesquisa no campus Cidade Alta
sobre a concepção de QVT, destaca-se que, entre as categorias analisadas de docentes,
técnicos administrativos, terceirizados e estagiários, as condições de trabalho, a satisfação e as impressões positivas foram os aspectos comuns, corroborando a ideia de que a
QVT é formada tanto por aspectos organizacionais e interpessoais, como pelas concepções subjetivas dos sujeitos.

Bem-estar
Em relação ao bem-estar no ambiente de trabalho, os participantes da pesquisa
evidenciaram as relações interpessoais, através de expressões como coleguismo, proativi-
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dade, sintonia, colaboração, responsabilidade, convivência agradável e solidariedade. No
que se refere às condições de trabalho, foram citados aspectos do nível da organização
do trabalho, como o bom cumprimento do planejamento, a autonomia, a chefia justa
e participativa, a ausência de sobrecarga, condições adequadas para o desenvolvimento
das atividades, feedback e organização.
Pontuaram também a importância da carga horária bem definida, do salário
condizente e da estabilidade financeira, não esquecendo do ambiente agradável e da infraestrutura de excelência disponíveis.
Apresentaram, ainda, ter impressões positivas, como a tranquilidade de realizar
o trabalho com proatividade e primazia, o que também os leva ao sentimento de contribuir socialmente com o seu trabalho e obter reconhecimento através dele, aliada a sentir-se bem por fazer parte de uma instituição de ensino de primeiro mundo, gostando e
se identificando com o que faz.
Por fim, cabe pontuar que houve um destaque para a importância das ações dos
projetos de QVT que são desenvolvidas no campus e a integração que elas propiciam
para as pessoas e as diversas atividades de trabalho.
Com relação ao que lhes causa bem-estar, os servidores do Campus Cidade Alta
descreveram em suas respostas, em ordem de importância, as seguintes categorias:
• Relações interpessoais
• Satisfação
• Condições de trabalho
Quando perguntados sobre o que lhes causa bem-estar, os docentes destacaram
as relações interpessoais, como o trabalho colaborativo e a boa relação com os colegas;
a satisfação, como ser professor, gostar do que faz e preparar pessoas para o diálogo e
questionamentos; e as condições de trabalho, como condições adequadas e a ausência
de sobrecarga.
Os técnicos administrativos apontam como conceito de bem-estar as boas relações interpessoais traduzidas em equipe de trabalho, pessoas proativas, equipe unida
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e boa convivência. Apontam, também, as boas condições de trabalho, por meio do ambiente e estrutura excelentes, da chefia justa e participativa, do salário e da carga-horária
condizentes, e o sentir-se bem, através do sentimento de valorização por ser servidor
público federal em uma instituição de referência.
Para os terceirizados, o bem-estar se apresenta na satisfação em executar o serviço de forma eficiente, em se sentir à vontade e no próprio fato de atuar no instituto. Relatam a importância das relações interpessoais como centradas na solidariedade e
apontam aspectos favoráveis das condições de trabalho, como a correspondência entre
eles e seus superiores e a própria atuação em um ambiente agradável.
Quanto aos estagiários, houve um destaque para as condições de trabalho, uma
vez que a referência foi feita diretamente ao bom ambiente.
Analisando sobre o bem-estar no campus Cidade Alta, destacam-se, entre as categorias analisadas, as condições de trabalho, a satisfação e as relações interpessoais como
sendo os aspectos comuns. Os estagiários pontuaram apenas o aspecto das condições de
trabalho, o que também se assemelha às demais categorias já descritas.

Mal-estar
Ao questionamento sobre a fonte de mal-estar no ambiente de trabalho, os respondentes do campus Cidade Alta fizeram referência às condições de trabalho, essas
se traduzindo, a nível da organização do trabalho, em sobrecarga, excesso de cobrança,
falta de condições para a execução das tarefas, falta de reuniões conjuntas para pensar
sobre o planejamento, reuniões improdutivas e falta de cumprimento do planejamento.
Fizeram referência, também, à insegurança, quando citam a existência de um ambiente insalubre e inadequado, além da fragilidade na infraestrutura, quando dizem que
falta espaço no campus para uma convivência agradável. Pontuaram, ainda, as relações
interpessoais como promotoras de mal-estar por meio da falta de responsabilidade, de
tensionamentos, favoritismos e conluios, da ausência de empatia, disputa de poder, individualismo, descompromisso, falta de assertividade, maledicência, dentre outras.
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No que se refere à insatisfação, destacou-se o pensamento sobre a possibilidade
do abandono do servidor e do instituto pelas Políticas Públicas, o que também os levam
a se sentirem mal, contribuindo para o desestímulo dos alunos e para a diversificação das
tarefas. Apresenta-se, ainda, a ausência de mal-estar em afirmações como “nada” e “no
momento, nada”.
Sobre o que lhes causa mal-estar, os servidores descreveram em ordem de importância:
• Condições do trabalho
• Relações interpessoais
• Insatisfação
Na concepção dos docentes, as causas de mal-estar estão relacionadas às condições de trabalho, como os entraves burocráticos, o excesso de cobrança, o ambiente
insalubre e a falta de planejamento.
Quanto às relações interpessoais, a categoria aponta situações como: luxúria,
inveja, privilégios concedidos a servidores que criam doenças para evitar sala de aula e
demais funções do cargo, falta de empatia com a situação dos outros e dificuldades com
relação à cooperação. Já no que se refere à insatisfação, apontam a falta de autonomia do
campus e do instituto, o acesso ruim ao estacionamento do campus da Rio Branco e o
mau uso do e-mail institucional por parte de alguns servidores.
Para os técnicos administrativos, os aspectos propulsores de mal-estar no
trabalho estão voltados à falta de planejamento, à estrutura inadequada, à presença de
pombos e mofo nas instalações, às incertezas, ao ponto eletrônico, ao SUAP e aos órgãos
de controle, além da dificuldade de trabalhar sistematicamente entre os dois campi. Essa
categoria destaca, também, a insatisfação com a quantidade insuficiente de servidores para
o campus, com a possibilidade do abandono pelas políticas públicas, com a jornada de trabalho flexibilizada para uns em detrimento de outros e com o cuidado a ser tomado para
falar com membros da equipe adoecidos. No que condiz às relações interpessoais, os respondentes destacam principalmente a falta de compromisso por parte de alguns colegas.
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Na categoria dos terceirizados, a insatisfação com relação aos horários de transporte no percurso casa–trabalho–casa foi o aspecto pontuado. Sobre as relações interpessoais, destacaram como propulsor de mal-estar o sentimento de superioridade existente em algumas pessoas devido à sua ocupação, geralmente em posição mais elevada.
Quando o mesmo questionamento foi feito aos estagiários, não obtivemos respostas.
Analisando a descrição acima, destaca-se que para as categorias de docentes, técnicos administrativos e terceirizados as condições de trabalho, as relações interpessoais e
a insatisfação apareceram como elementos determinantes para a existência de mal-estar.
Já em relação aos estagiários, não ter obtido respostas nos deixa dúvidas se houve um
entendimento da parte dos respondentes sobre o que lhe foi perguntado ou se, de fato,
a falta de respostas representa a ausência de mal-estar em seu ambiente de trabalho.

2.3.4 Natal – Zona Leste (EAD)
Atualmente, o Campus Natal – Zona Leste do IFRN oferece vários cursos à
distância de demanda institucional, bem como por meio da Rede Escola Técnica do
Brasil (Rede e-tec Brasil) e do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). São cursos
de especialização, graduação, técnicos de nível médio subsequente e cursos de formação
inicial e continuada, todos na modalidade à distância, atendendo a cerca de 5.000 alunos nas salas de aula virtuais dos polos de apoio. Para que as aulas sejam realizadas com
o máximo de qualidade, uma área virtual de aprendizagem está disponível para os estudantes, a chamada Plataforma Moodle.

QVT
Referente ao conceito de qualidade de vida no trabalho, os servidores do Campus Natal – Zona Leste apontaram, de forma mais efetiva, aspectos voltados para:
• Condições de trabalho
• Satisfação
Sobre as condições de trabalho, os servidores apontaram a infraestrutura, os
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equipamentos, os materiais e o ambiente tranquilo como alguns aspectos que proporcionam a QVT. Além disso, a conciliação entre a vida pessoal e a profissional, estar bem
consigo mesmo, a realização das atividades, o sentimento de afeição pela sua função, o
reconhecimento do servidor como ser humano e as contribuições para uma sociedade
melhor fortalecem, para eles, a qualidade de vida no trabalho.
Os docentes sinalizaram que as condições de trabalho contribuem para a qualidade de vida, no que tange ao bem-estar no ambiente, à liberdade, ao bom desempenho e qualidade das atividades, sem a existência de burocracia ou impedimentos na
sua execução. Outras falas também versaram sobre fazer o que gosta, contribuir para a
sociedade, ver as atividades sendo realizadas de forma sistêmica e eficiente e ser essencial.
Os técnicos administrativos pontuaram que a execução, sem cobranças ou
dificuldades, das atividades no tempo estimado, a conciliação entre a vida pessoal/familiar e as necessidades institucionais, o estar bem consigo mesmo e com o próximo, as
boas condições de trabalho, o reconhecimento dos servidores como seres humanos que
possuem outras necessidades além-trabalho também são fatores fundamentais para a
existência da QVT na instituição.
Os terceirizados trouxeram falas sobre a importância da existência de ações que
visem a melhoria da qualidade de vida no trabalho, pontuando, nesse sentido, a promoção de boas condições físicas, materiais e emocionais no ambiente de trabalho.
Já para os estagiários, o respeito, a flexibilidade e a empatia da supervisão com
seus colaboradores, assim como a promoção de saúde e as boas condições de trabalho
são fundamentais para a sua concepção de qualidade de vida no âmbito profissional.
Em todas as categorias de respondentes percebe-se que, de forma comum, foram
apontados elementos que estão relacionados às condições de trabalho, principalmente
no que condiz à adequação do ambiente e à infraestrutura.
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Bem-estar
Os servidores do campus Zona Leste apontaram como elementos que favorecem
o bem-estar no trabalho:
• Satisfação
• Relações interpessoais
• Condições de trabalho
Referente à satisfação, foram apresentados como fatores que estão ligados a esse
conceito: a atuação na área de conhecimento, o progresso profissional, o benefício social promovido, a troca de experiências e o reconhecimento. Nas relações interpessoais,
os fatores citados como promotores de bem-estar foram os companheiros de trabalho,
os laços existentes entre eles e o convívio diário. Também foram elencados, no nível das
condições de trabalho, a realização das tarefas no prazo determinado e a disponibilização
dos recursos para a execução das atividades.
Para os docentes, a própria atividade docente, a atuação na área e a satisfação de
acompanhar os alunos e vê-los concluindo o curso são alguns dos principais elementos
sinalizados como parte do conceito de bem-estar no ambiente de trabalho. Também
foram citados o convívio com os colegas e o trabalho com pessoas agradáveis como propulsores do bem-estar.
Os técnicos administrativos pontuaram elementos como a conclusão das tarefas no prazo, a diligência nessa execução, a troca de experiências, as reflexões geradas
através do diálogo com os colegas de trabalho e a contribuição para a instituição. Outras
respostas englobaram o recebimento do salário ao fim do mês e a hora do fim do expediente como elementos causadores de bem-estar.
Para os terceirizados, o bem-estar é encontrado na conclusão das tarefas, no
reconhecimento e no fazer parte da Instituição. Já os estagiários sinalizaram as relações
interpessoais como premissas para o bem-estar no ambiente de trabalho, apresentando, nesse sentido, elementos como amizades, progresso e admiração pelas pessoas com
quem trabalham e compartilham os dias.
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De forma comum, em maior ou menor relevância, as relações pessoais foram
abordadas pelos respondentes como sendo o fator causador de bem-estar no ambiente
de trabalho.

Mal-estar
Em relação ao mal-estar no ambiente de trabalho, os servidores mencionaram,
com maior ênfase, aspectos ligados:
• Condições de trabalho
• Relações interpessoais
No que tange às condições de trabalho, os principais causadores de mal-estar são
o acúmulo de atividades, a concentração de tarefas e os curtos prazos para conclui-las, a
ausência de apoio e as divergências entre categorias. O assédio moral, a incompetência
premiada e a questão financeira também foram elencados. Nas relações interpessoais, a
arrogância, a falta de colaboração, as relações com algumas pessoas, o interesse próprio
de alguns e a ausência de ajuda dos colegas também corroboram o conceito de mal-estar.
Entre os docentes, são especificadas questões voltadas à organização do trabalho, como o excesso de controle – o que sugestiona que a categoria não possui empenho
para cumprir suas funções, a demasia de tarefas em relação ao curto espaço de tempo
para realizá-las de forma satisfatória, o PIT/RIT e o calendário acadêmico, o acúmulo
de atividades, entre outros. Além disso, a falta de colaboração, a arrogância e incompetência premiadas, a falta de contribuição para a instituição por alguns colegas, também
são apontados como fatores que propiciam o sentimento de mal-estar no ambiente de
trabalho.
Para os técnicos administrativos, o assédio moral sofrido no campus anterior,
a concentração e a grande carga de atividades quando comparada às dos colegas e a ausência de condições necessárias para executar bem as obrigações propiciam o mal-estar.
Além disso, alguns respondentes citaram não ter apoio em decisões difíceis, segundo
eles, situações em que “mesmo sendo de acordo com a lei, a chefia não protege ou res-
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palda” o servidor; outros, ainda, descreveram contextos de agressão: “ser agredido, difamado, ameaçado e a chefia colocar ‘panos quentes’”.
Foi citado também o descumprimento de normas vigentes com o aval da chefia
imediata, sem que haja punição para o caso; a “passividade da reitoria diante das exigências absurdas dos órgãos de fiscalização”; a possibilidade do afastamento para professores com facilidade e, para os técnicos, não; o fato dos técnicos “serem prejudicados caso
haja atraso nas suas avaliações funcionais, enquanto professores podem receber e ter
suas progressões reconhecidas retroativamente”.
Outras falas elencadas também corroboram o conceito de mal-estar, como: “em
geral, o IFRN é terra de uma casta superior docente”; “[...] muita gente age por interesse
próprio e não tem o espírito de comunidade, pensando no melhor para a instituição”.
Entre os terceirizados, foram citadas questões associadas ao aspecto financeiro,
como o salário e os atrasos de pagamentos.
Para os estagiários, o que causa mal-estar no ambiente de trabalho é a negligência
de alguns funcionários em relação às suas funções e as disputas de egos entre eles.
Nas categorias de respondentes apresentadas, algumas falas apontaram ausência de mal-estar, como “nada” ou “por incrível que pareça, não tenho essa sensação”.
Não houve entre os respondentes presença de respostas em todos os itens analisados.
No entanto, percebe-se que as que mais se fazem presentes se relacionam às condições
de trabalho e às relações interpessoais, tendo-as como os principais fatores que causam
mal-estar no ambiente profissional.

2.3.5 Natal – Zona Norte
O Campus Natal – Zona Norte do Instituto Federal do Rio Grande do Norte,
inaugurado em 2007, integra a 1ª fase do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica do Ministério da Educação. Atende uma região que atualmente conta com mais de 370 mil habitantes, cuja economia se concentra
nas atividades comerciais e de serviços de apoio urbano, com potencial para desenvol-
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vimento do turismo e de arranjos produtivos locais nas áreas de indústria, alimentação,
hospedagem, construção civil, confecções e comércio varejista.
Atualmente, o campus atua na formação inicial e continuada de trabalhadores, na
educação profissional técnica de nível médio, incluindo a modalidade de educação para
jovens e adultos (EJA), e na educação profissional tecnológica de graduação. Fundamenta-se, para isso, na construção, reconstrução e transmissão do conhecimento, tendo os eixos tecnológicos de Comércio, Indústria e Serviços como norteadores de suas atividades.

QVT
Os servidores do Campus Natal – Zona Norte definem em máxima e igual ordem de importância, no que tange à Qualidade de Vida no Trabalho, os aspectos ligados:
• Condições de trabalho
• Satisfação
Em relação às condições de trabalho, os entrevistados ressaltaram o ambiente
amigável, agradável e confortável como sinônimo de qualidade de vida no trabalho. No
que condiz à satisfação, as assertivas apontam para o próprio sentir-se bem com o trabalho, como o contento em trabalhar e os sentimentos de felicidade e de motivação, tanto
em relação ao trabalho, como à família e aos amigos.
Para os docentes, a satisfação na realização das atividades e no sentir-se útil, além
da disposição, felicidade e alegria por trabalhar, estão diretamente ligados à qualidade de
vida no trabalho.
Os técnicos administrativos sinalizaram, em ordem de importância, as questões voltadas à satisfação, como a satisfação em trabalhar, a motivação e o ambiente
amigável favorável ao bem-estar, seguido das condições de trabalho, como a garantia de
direitos, a carga horária adequada e a ausência de esforço excessivo e de estresse.
Os terceirizados apontaram em suas falas as práticas que envolvem melhorias
no âmbito profissional como ligadas diretamente ao conceito de qualidade de vida no
trabalho. Não foram registradas respostas para os estagiários.
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É perceptível em todas as categorias de respondentes, em maior ou menor grau
de importância, que o ambiente adequado e tudo o que se relaciona em prol de atingi-lo
tem grande relevância no conceito de qualidade de vida no trabalho. Apesar de haver
menor incidência, foram registradas respostas ligadas à ausência de bem-estar entre docentes e técnicos administrativos, quando ir embora do trabalho, não lembrar dele e não
haver bem-estar no campus em questão estão vinculados ao conceito de bem-estar.

Bem-estar
Os servidores do Campus Natal – Zona Norte apontam, em ordem de importância, no que tange ao conceito de bem-estar, aspectos ligados:
• Satisfação
• Relação Interpessoal
• Condições de trabalho
Relativo à satisfação, alguns fatores traduzem a presença de bem-estar no ambiente de trabalho, como o próprio trabalho, o estar bem consigo e com os amigos e a
realização profissional. Além disso, fazer a diferença, impactar e contribuir positivamente para o desenvolvimento dos colegas e da instituição também corroboram tal conceito.
Também foram apontados aspectos referentes às relações interpessoais, tais como
a chefia, o convívio entre os servidores, o respeito, os colegas e as pessoas em geral, dentre
outros. Nas condições de trabalho, muitas falas apontam para o tempo suficiente destinado à execução das atividades, para o clima organizacional favorável, para a liberdade
de procedimentos e para a ausência de pressão, enquanto outras trazem as próprias condições de trabalho, como a infraestrutura e o ambiente como promotoras de bem-estar.
Para os docentes, a satisfação é o fator que mais se relaciona com o conceito
apresentado. Já para os técnicos administrativos, a satisfação e as condições de trabalho apresentam igual ordem de importância.
As respostas dos terceirizados assinalaram para o respeito, situado no nível
das relações interpessoais, tendo sido citado em todas as ocorrências como o principal
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agente de bem-estar no ambiente de trabalho. Não foram registradas respostas para os
estagiários.
Analisando as categorias de respondentes, percebe-se a presença de falas ligadas
ao próprio bem-estar ou a elementos que o favoreçam dentro do ambiente de trabalho
e também fora dele.

Mal-estar
Os servidores do Campus Natal – Zona Norte definem o mal-estar, em ordem
de importância, como estando ligado:
• Condições de Trabalho
• Relação Interpessoal
As principais causas de mal-estar no campus estão associadas à condição
de trabalho, como a gestão, o autoritarismo, a divisão e o excesso de tarefas, a carga horária, entre outros. Em seguida, têm-se nas relações interpessoais as demais
causadoras desse sentimento: ilhas sociais, individualismo, competição, mentiras
e desarmonia.
Os docentes corroboram o pensamento dos demais respondentes quando
apontam a falta de material para a execução de tarefas, a escassez de comunicação com
as chefias, o ponto eletrônico, as cobranças injustas e outros aspectos que remetem às
condições de trabalho. Já no que se refere às relações interpessoais como propulsoras de
mal-estar, os docentes citam a desarmonia, o não compartilhamento de atividades e de
propósitos, as pessoas desagradáveis e a competição.
Em relação às respostas dos técnicos administrativos, a maioria delas remete
às condições de trabalho, como a má divisão de tarefas em virtude da falta de servidores,
a ausência de meritocracia, o clima organizacional desfavorável, a gestão, a redução da
carga horária e a diminuição do salário.
Apesar de não constar nos resultados expressivos, foi pontuado que estar no
IFRN e trabalhar distante de casa também contribuem para esse mal-estar.
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Entre os terceirizados, os resultados apontam em maior relevância para a ausência de mal-estar e, entre os estagiários, não foram registradas respostas.
Nas categorias de respondentes analisadas, nota-se que todos sinalizaram, em
maior ou menor relevância, que os elementos associados à condição de trabalho e às relações interpessoais se apresentam ligados às causas de mal-estar no ambiente de trabalho.

2.3.6 Parnamirim
As atividades do Campus Parnamirim tiveram início no segundo semestre de
2008, sendo sua sede inaugurada no dia 27 de dezembro de 2010, funcionando em um
terreno de 64.000m² na BR 101.
O campus atende a população de Parnamirim e região com os seguintes cursos:
Técnico Integrado em Informática e Mecatrônica; Técnico Subsequente em Mecatrônica e Redes de computadores; Graduação em Tecnologia em Sistemas para Internet e
licenciatura em Formação Pedagógica de Docentes para a Educação Profissional e Tecnológica.

QVT
Ao inquirir servidores e terceirizados do campus Parnamirim sobre Qualidade
de Vida no Trabalho, as respostas apontaram, principalmente, para:
• Satisfação
• Condições de Trabalho
• Saúde
Sobre a satisfação, os respondentes da pesquisa, de modo geral, interpretam
como estar bem com a vida, trabalhar com equilíbrio e ter motivação. Em relação ao
item condições de trabalho, as respostas trazem a adequação, organização e segurança do
ambiente, enquanto que a categoria saúde é apresentada através do resguardo da saúde
física e mental no âmbito do trabalho e da realização de atividades físicas. Esses fatores
tomam diferentes significados quando avaliados por categorias.
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Para os docentes, a QVT está ligada à realização de um trabalho compatível com
a disponibilidade de tempo, ao desempenho das atividades de forma planejada e tranquila, às condições (tempo e preparação) para atingir as metas estabelecidas e à salvaguarda
das saúdes física e mental. Já entre os técnicos administrativos, a QVT é traduzida em
trabalhar com saúde e segurança, ter boas condições físicas e psicológicas para realizar as
atividades e estar bem com a vida e com o próprio trabalho.
Entre os terceirizados, a QVT é entendida como dispor de saúde, se sentir bem
no trabalho e realizar as tarefas da melhor forma possível em um ambiente organizado e
seguro. No grupo de estagiários, as respostas confluíram para a satisfação em desempenhar as atividades de forma saudável e em equilibrar o nível de satisfação e produção do
funcionário com os interesses da instituição.
Analisando as respostas dos participantes da pesquisa no campus Parnamirim
sobre QVT, é possível inferir que o aspecto saúde obteve destaque em todos os grupos,
revelando-se a preocupação em manter a sanidade física e mental para que suas funções
sejam desempenhadas de forma equilibrada e satisfatória.

Bem-estar
Investigando os fatores que causam bem-estar, os sujeitos da pesquisa indicaram
em suas respostas uma maior importância para os seguintes aspectos:
• Satisfação
• Relações interpessoais
• Condições de trabalho
A satisfação como propulsora de bem-estar é vista por meio do prazer em fazer
parte do IFRN, em ter o trabalho bem avaliado e pela possibilidade de impactar positivamente a sociedade. O aspecto das relações interpessoais evoca elementos sobre uma boa
convivência com os colegas, sobre alunos participativos e sobre o bom diálogo com o diretor do campus. Já as condições de trabalho revelam-se através da estabilidade, da ausência de pressão no trabalho e no cumprimento, dentro do prazo, das atividades executadas.
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Descrevendo suas percepções sobre esses elementos, os docentes apontaram
que o bem-estar está relacionado à prática do ensino e da pesquisa, à contribuição para o
desenvolvimento e aprendizado de pessoas, ao aprendizado constante, à liberdade para
tomar decisões que tratam do andamento dos seus próprios trabalhos e a ter um bom
relacionamento com os colegas.
Para os técnicos administrativos, a estabilidade, a ausência de pressão e a convivência com bons colegas que ajudam nas dificuldades e tornam o dia a dia mais feliz
são fatores que contribuem para o sentimento de bem-estar no âmbito profissional.
Quanto aos terceirizados, fica nítida a satisfação em trabalhar, em ter o trabalho
avaliado positivamente e em conviver com os colegas. Por fim, os estagiários apontaram a importância do convívio com os colegas e das atitudes positivas de seus superiores
para a boa execução das suas atividades.
No tocante aos aspectos que proporcionam bem-estar, os grupos do campus
Parnamirim foram confluentes ao dar destaque às relações interpessoais, trazendo a importância de se preservar um ambiente equilibrado e de parceria na equipe.

Mal-estar
No que se refere aos fatores que provocam mal-estar, os servidores e terceirizados do campus Parnamirim ressaltaram os seguintes aspectos:
• Condições de trabalho
• Relações interpessoais
• Insatisfação
A categoria condições de trabalho versa principalmente sobre a cobrança, a sobrecarga de trabalho e o ambiente desequilibrado e opressivo. Ao avaliar a categoria
relações interpessoais, foi possível identificar a preocupação com a falta de diálogo, as
atitudes autoritárias e a falta de compromisso de alguns colegas. Já a insatisfação concentra-se na percepção dos indivíduos sobre a falta de reconhecimento, da carga horária
e do excesso de obrigações.
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Na perspectiva dos docentes, as maiores fontes causadoras de mal-estar são a
sobrecarga de trabalho, a cobrança excessiva, a quantidade muito grande de aulas e, proporcionalmente, o pouco tempo para planejá-las, além do fato de pessoas falando mal
umas das outras, ao mesmo tempo em que há uma dificuldade em manter um diálogo
com a gestão, o que causa um ambiente desequilibrado.
Para os técnicos administrativos, a sobrecarga de atividades também foi apontada como um fator relevante. Os técnicos avaliam que possuem muitas obrigações e
que não é possível atender a algumas demandas no tempo solicitado. Outro fator considerado entre eles foi a falta de diálogo com a gestão.
Na percepção dos terceirizados, a relação com alguns colegas, nem sempre
harmoniosa, provoca mal-estar. A este fator alia-se, também, a falta de reconhecimento
pelo trabalho executado.
Já entre os estagiários, as respostas apontaram para a carga-horária excessiva e
para o fato de nem sempre haver colaboração por parte dos bolsistas.
Ao analisar as respostas dos participantes da pesquisa, torna-se nítida a influência do volume de trabalho no sentimento de mal-estar. É importante frisar que a quantidade de trabalho, em alguns casos, não aparece apenas como um aspecto das condições
de trabalho, mas, também, como relacionada à falta de compromisso de alguns servidores que, ao não realizarem suas tarefas de forma efetiva, acabam transferindo parte de sua
responsabilidade para outros indivíduos, fazendo com que as atividades se acumulem.

2.3.7 São Gonçalo do Amarante
Com a política de expansão e interiorização da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica desenvolvida pelo Governo Federal, o IFRN chegou a vários municípios estratégicos do Rio Grande do Norte, registrando, em 2011, uma estrutura educacional de 15 campi, sendo o Campus São Gonçalo do Amarante o mais recente dessa fase
de expansão. Em 2009, o Plano de Desenvolvimento Institucional do IFRN já apontava
para a expectativa de expansão da rede na Região Metropolitana de Natal, contemplan-
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do o município de São Gonçalo do Amarante. Ainda naquele ano, se intensificaram as
articulações junto ao Governo Federal e ao município para a viabilização do terreno.
O campus, com oito hectares, foi construído nas terras pertencentes à União,
onde funcionou a antiga Fazenda Rockfeller, renomada família norte-americana que
por muito tempo desenvolveu atividades agropecuárias em São Gonçalo do Amarante.
No dia 12 de agosto de 2009, foi assinado o convênio entre o município de São Gonçalo
do Amarante e o IFRN. Com a formalização do documento, o município garantiu a
contrapartida no valor de R$ 500 mil para a execução das obras. Em fevereiro de 2010,
iniciou-se os serviços de terraplenagem e, posteriormente, as obras de construção civil.
A obra, estimada em R$ 5 milhões, foi garantida por emenda parlamentar e incluída no Plano Plurianual (2008-2011) do Governo Federal. Objetivando discutir o
foco tecnológico do campus junto à comunidade, foram realizadas duas audiências públicas. Na pré-audiência, realizada em 21/03/2011 com a presença do Reitor do IFRN,
prof. Belchior de Oliveira Rocha, da Pró-Reitora de Ensino, profª. Anna Catharina da
Costa Dantas, e do Diretor Geral e secretários de educação dos municípios localizados
ao entorno de São Gonçalo do Amarante, foram encaminhadas proposições a serem
tratadas na grande audiência. No mês seguinte, aconteceu a segunda audiência pública,
realizada no teatro municipal, reunindo cerca de 200 participantes que discutiram o
foco de atuação do Campus. Alinhada à dinâmica socioeconômica da região, a plenária
endossou a proposta do IFRN em desenvolver cursos ligados a dois eixos tecnológicos:
Infraestrutura e Gestão & Negócios.
No primeiro semestre de 2012, o Campus avança na conclusão das obras, onde
as salas de aulas e laboratórios são concluídos e novos servidores são contratados. Apesar
de se comemorar a existência do Instituto desde 2011, ano no qual se efetuou o primeiro processo seletivo, somente em 2012, com a conclusão definitiva das obras e com a
cerimônia de inauguração do Campus, o IFRN-SGA recebe seus primeiros alunos dos
cursos técnicos, na forma integrada e dá início ao primeiro curso técnico em logística no
âmbito do IFRN.
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QVT
Para os servidores do campus São Gonçalo do Amarante, o conceito de QVT
está ligado a
• Satisfação
• Condições de trabalho
A QVT, para eles, está relacionada, principalmente, à satisfação gerada pelos resultados do trabalho realizado e ao sentir-se bem com ele. As condições de trabalho apontaram para os aspectos relacionados à organização do trabalho e ao ambiente adequado.
Os docentes compreenderam a QVT como associada à satisfação causada pelo
prazer e o sentir-se bem na execução das suas atividades, às condições de trabalho, no
que condiz ao ambiente adequado, confortável e seguro, e às relações interpessoais, traduzidas nos elos de amizade e no bom convívio entre os colegas de trabalho.
Para os técnicos administrativos, a QVT possui ligação com a satisfação, em
decorrência do bem-estar existente ao realizar as atividades laborais e à contribuição social deixada pelos resultados desse trabalho.
Para os terceirizados, destacaram-se as relações interpessoais, considerando o
bom convívio entre colegas, a união, o respeito e a harmonia.
Já na categoria dos estagiários, registrou-se a relação da QVT com as condições
de trabalho proporcionadas pela instituição.
Analisando o exposto, percebe-se que, na maior parte das categorias examinadas, a satisfação acarretada pelo prazer em realizar determinadas funções do trabalho e
as condições de trabalho adequadas obtiveram destaque na formulação do conceito de
Qualidade de Vida no Trabalho.

Bem-estar
Quanto ao bem-estar, as respostas relacionadas aos fatores que o propiciam incidiram sobre:
• Satisfação
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• Relação Interpessoal
No tocante à satisfação, observa-se o entendimento relacionado ao prazer do desenvolvimento das atividades laborais e à visualização da contribuição social alcançada
por meio delas. Dentro das relações interpessoais, foram aspectos identificados como
geradores de bem-estar: o reconhecimento, a cooperação e o bom convívio.
Os docentes percebem o bem-estar como relacionado à satisfação gerada pela
contribuição social do trabalho realizado e às relações interpessoais, identificadas por
meio da colaboração, respeito e união entre os colegas.
Para os técnicos administrativos, o bem-estar esteve relacionado à satisfação
percebida em trabalhar no IFRN e à relevância das atividades desenvolvidas. Os terceirizados compreendem o bem-estar traduzido nas condições de trabalho, representada
pelo salário e pela estabilidade, já os estagiários associam o bem-estar à satisfação de
desenvolver e perceber a importância do seu trabalho na instituição.
Analisando os dados apresentados, nota-se que, em comum sinalização, os fatores relacionados à satisfação e às relações interpessoais obtiveram destaque na associação
da origem do bem-estar no ambiente de trabalho.

Mal-estar
Quanto ao mal-estar, os aspectos elencados como seus propulsores foram, em
ordem de importância:
• Relação Interpessoal
• Condições de trabalho
Nas relações interpessoais, estiveram contidos, em maior expressão, os aspectos
relacionados às intrigas, à falsidade e à desigualdade entre os colegas. Inseridos nas condições de trabalho, os principais fatores que geram mal-estar dizem respeito à sobrecarga
de trabalho e à falta de comunicação.
Para os docentes, são as relações interpessoais, expressas nas atitudes dos colegas
que não contribuem com o coletivo, a falta de confiança e a gestão seletiva que cumprem
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essa função no ambiente de trabalho, já para os técnicos administrativos, os fatores
que mais geram mal-estar estão relacionados às condições de trabalho, considerando as
demandas em excesso, a falta de diálogo e a desigualdade.
Os terceirizados o percebem, prioritariamente, nas relações interpessoais, pela
desigualdade, fofocas e falsidade no ambiente laboral, enquanto que os estagiários associam o mal-estar às condições de trabalho, especificamente à burocracia gerada pelas
solicitações.
Analisando as categorias mencionadas, verifica-se que, de forma conjunta, a
maioria das categorias apresentou como fatores causadores de mal-estar os aspectos relacionados às relações interpessoais e às condições de trabalho, evidenciando o favorecimento entre servidores, as más relações com os colegas e a burocracia, respectivamente.

2.3.8 Ceará-Mirim
Surge na fase III de expansão da Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, a proposta, pelo Governo Federal, com o objetivo de oferecer qualificação e profissionalização para os moradores da cidade e região.
O Campus Ceará-Mirim do IFRN foi planejado para ser um polo de tecnologia
na região, tendo seu foco de atuação nos eixos de Informação e Comunicação e de Ambiente e Saúde. A escolha se deu devido à carência de profissionais qualificados nessas
áreas de atuação, tanto na cidade de Ceará-Mirim como nas cidades circunvizinhas.
Além de oferecer cursos técnicos, o campus desenvolve ações de extensão e pesquisa que contribuem para o desenvolvimento social e econômico de Ceará-Mirim e do
Território do Mato Grande, buscando sempre a integração do campus com a sociedade
local.

QVT
Para os seus servidores, o conceito de qualidade de vida no trabalho está relacionado, de forma mais evidente:
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• Condições de trabalho
• Relação interpessoal
• Satisfação
As condições e recursos necessários para a execução das tarefas, a produtividade
sem desgaste físico, o ambiente agradável e o espaço físico aconchegante são alguns dos
elementos que se relacionam à qualidade de vida. Além disso, o respeito, a colaboração
mútua, a harmonia entre os colegas, as relações sociais saudáveis, a motivação por fazer
o que gosta, a proximidade do trabalho, entre outros, também se constituem como propiciadores da QVT.
Entre os docentes, as três categorias apontadas pelo campus também estão presentes em suas falas, expressas no fazer o que gosta, no ambiente agradável, nas saudáveis
relações interpessoais, nas condições físicas adequadas, na disposição de recursos, no
trabalho colaborativo, integrado e cercado de incentivo, na harmonia com todos ao seu
redor e no sentimento de produtividade e valorização, além da proximidade entre o trabalho e a casa.
Para os técnicos administrativos, questões voltadas à saúde se mostraram evidentes nas falas: “[está relacionado à QVT] o trabalho como sadio para o trabalhador,
no sentido de que este o sente como significativo e compatível com suas habilidades,
não estando presente o impulso de fuga (do ambiente de trabalho), a sensação de monotonia ou de perda de tempo de vida, ainda que haja obstáculos e momentos difíceis
(encarados como desafios que não inibem a vontade de trabalhar)”.
Também foram citados “[estar em um] ambiente de trabalho agradável, [com]
a possibilidade de desenvolver atividades de descanso/relaxamento durante a jornada
de trabalho” e “realizar as tarefas em equipe, tendo um olhar mais ampliado de que
minhas ações vão influenciar positivamente na qualidade de vida dos alunos e também
na dos colegas de trabalho. [Além de] pensar no outro, colaborar com o outro [e] ter
momentos bons para além das tarefas profissionais”. Falas como “importante”, “boa,
mas precisa ser melhorada” também se fizeram presentes.
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Os terceirizados apresentaram aspectos como respeito, segurança, apoio, pagamentos em dia e local adequado para o desenvolvimento da sua função. Não houve
registro de respostas da categoria de estagiários.

Bem-estar
No que concerne ao bem-estar no ambiente de trabalho, os servidores do campus apontaram de forma mais evidente para:
• Condições de trabalho
• Relações interpessoais
• Satisfação
Nas condições de trabalho, a autonomia, estabilidade, o ambiente tranquilo, as atividades cumpridas em dia e a produtividade são elementos que propiciam bem-estar. Além
desses, a convivência com os colegas, o respeito, a companhia dos alunos e de professores
e a qualidade das relações interpessoais também são premissas para o conceito abordado.
No que tange à satisfação, o reconhecimento da gestão, a felicidade, o próprio
trabalho, o ato de ensinar, os momentos de descanso e as contribuições para a sociedade
são elementos atribuídos ao conceito de bem-estar no ambiente de trabalho.
No que se refere aos docentes, falas como “o fazer diário, colegas, os alunos e o reconhecimento da gestão”, “estar em companhia dos alunos e de professores que coadunam
com a forma de trabalho, desenvolvendo projetos de ensino, de pesquisa e de extensão”,
“poder executar parte das tarefas à distância”, “fazer a diferença para meus alunos”, “possibilidade de realizar trabalhos em parceria com colegas e que tragam um retorno satisfatório a toda à comunidade” apresentam os motivadores desse bem-estar, assim como fatores
como a estabilidade, a infraestrutura, o ambiente físico e a segurança no retorno para casa.
Para os técnicos administrativos, a equipe, as atividades que se desenvolvem,
a autonomia, o ambiente de trabalho tranquilo, representam bem-estar no ambiente de
trabalho. Também foi notada a ausência de bem-estar, através das falas “o momento de
voltar para casa” e “saber que não preciso trabalhar no IFRN”.
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Os terceirizados consideram que bem-estar no ambiente de trabalho está ligado aos momentos de descanso, à felicidade por ter um trabalho, ao próprio trabalho, ao
respeito entre os terceirizados e os servidores, à convivência com pessoas maravilhosas e
ao cumprimento das obrigações. Não foram registradas respostas para os estagiários.
De forma comum a todas as categorias, foram registradas respostas voltadas para
a satisfação e para as relações interpessoais, demonstrando que essas categorias representam, de forma efetiva, o bem-estar no ambiente de trabalho.

Mal-estar
Os elementos causadores de mal-estar apontados pelos servidores estão relacionados a:
• Condições de trabalho
• Relações interpessoais
A ineficiência, a insegurança, a ausência de êxito no desenvolvimento das tarefas,
a falta de recursos, a quantidade de aulas, a burocracia e as atividades não compatíveis
com suas habilidades são alguns dos elementos que sinalizam mal-estar no ambiente
de trabalho segundo os respondentes da pesquisa. Além disso, o conceito de mal-estar
também é apresentado pelos conflitos, pela ausência de cooperação, pelas más interpretações, pelo egoísmo, entre outros.
Para os docentes, a burocracia e a falta de recursos, a quantidade de aulas por
dia, a falta de democracia e de informações em processos, a falta de estrutura e de material adequado, a insegurança na volta para casa, além de problemas de comunicação,
de colegas “parasitas”, da indisponibilidade de cooperação, das ações mal interpretadas
e de gestores que assumem função em virtude da remuneração são fatores que causam
mal-estar no ambiente profissional.
Para os técnicos administrativos, algumas falas a respeito das causas geradoras
de mal-estar foram apresentadas, tais como: “a chefia querer delegar funções que são
de sua competência”, “exercer função incompatível com o cargo em que fui aprovado
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no concurso”, “falta de reconhecimento; ausência de colegas no [...] setor para auxiliar
nas tarefas; não valorização administrativa que o IFRN possibilita para profissionais da
minha área e a prática de ‘dois pesos e duas medidas’ quanto à cobrança e o volume de
atividades desempenhados por mim comparados com outros setores muito mais privilegiados”, “algumas pessoas de mau caráter existentes na Instituição”, “ineficiência, falta
de controle social e posturas egoístas de alguns colegas” e “saber que preciso trabalhar
todos os dias no IFRN em um ambiente tão carregado e extremamente desorganizado”.
Também foram pontuadas ausência de mal-estar em falas como: “não tenho esse sentimento” ou “não sinto mal-estar”.
Para os terceirizados, as relações interpessoais propiciam mal-estar no ambiente
de trabalho, representadas pelas pessoas desagradáveis e pela negativa de colaboradores
em realizar atividades. Também corroboram o conceito abordado os atrasos de salário e
o ambiente desorganizado. Algumas falas trazidas pela categoria apresentam ausência de
mal-estar. Para os estagiários, não foram registradas respostas.
Em todas as categorias de respondentes, foram encontradas respostas que sinalizam, em maior ou menor relevância, as condições de trabalho e as relações interpessoais
como fatores que causam mal-estar no ambiente de trabalho.

2.3.9 Canguaretama
O Campus de Canguaretama do IFRN faz parte da terceira fase de expansão da
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Foi inaugurado no dia
2 de outubro de 2013, em cerimônia realizada no Campus Ceará Mirim do Instituto e
com a presença da presidenta Dilma Rousseff.
Com uma área total de 106.796,92 m2 e uma área construída de 8701,65 m2, o
Campus está localizado na cidade de Canguaretama-RN, na microrregião do Litoral Sul
do estado, mesorregião do Leste Potiguar. O município tem uma população de 30.916
habitantes, com área territorial de 245 km² e fica distante 67 km da capital do estado,
Natal.
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O campus tem foco de atuação estabelecido nas áreas de Eletromecânica, Turismo e Informática, contando com um número de 16 salas de aula e 23 laboratórios.
A escolha dessas áreas foi realizada junto à comunidade local, quando se detectou uma
carência de profissionais com qualificação nas mesmas para atender à vocação turística
da cidade e às indústrias instaladas na região.
Além de oferecer cursos técnicos, o Campus Canguaretama também desenvolve
ações de extensão e pesquisa que contribuem para o desenvolvimento social e econômico da região, integrando as suas ações com a comunidade e sociedade local.

QVT
A percepção dos servidores do campus Canguaretama sobre o conceito de Qualidade de Vida no Trabalho compreendeu os seguintes aspectos:
• Condições de Trabalho
• Satisfação
As condições de trabalho incluíram as questões relacionadas a um ambiente adequado, com características agradáveis, organizadas e saudáveis aos servidores. A categoria satisfação evidenciou aspectos como: sentir-se bem, motivação e
felicidade.
Para os docentes, a QVT está mais relacionada à satisfação em trabalhar motivado e em um ambiente que gere bem-estar. Também mencionaram as condições de
trabalho adequadas como fator para definir o conceito.
Os técnicos administrativos identificam a QVT, principalmente, por meio
das condições de trabalho que permitam autonomia, conforto e coerência ao trabalho
do servidor.
A concepção dos terceirizados apresenta a QVT por meio de impressões positivas, tais como: “muito boa”, “fundamental” e “ótima.”.
Os estagiários perceberam a QVT por meio dos aspectos relacionados à saúde
física e mental dos trabalhadores e das condições de trabalho proporcionadas.
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Analisando as respostas apresentadas pelos servidores do Campus Canguaretama, percebe-se que os elementos relacionados às condições de trabalho e à satisfação dos
trabalhadores receberam destaque na maioria das categorias analisadas.

Bem-estar
As percepções sobre o bem-estar compreenderam os seguintes aspectos:
• Satisfação
• Condições de Trabalho
No tocante à satisfação, os elementos de realce dizem respeito ao prazer pelo
exercício das funções e pela contribuição social proporcionada pelo trabalho. Nas condições de trabalho, observam-se aspectos que compreendem fatores como: ambiente
adequado, estabilidade financeira e gerenciamento de tempo.
Para os docentes, a satisfação gerada pelo reconhecimento profissional e o exercício das funções são os principais elementos relacionados ao bem-estar. Além das condições de trabalho percebidas no ambiente harmonioso e saudável.
Os técnicos administrativos compreendem o bem-estar através da satisfação
originada pela contribuição concedida aos alunos atendidos pelo campus e das condições de trabalho proporcionadas por um ambiente harmonioso e participativo.
Para os terceirizados, o bem-estar é gerado por meio da satisfação observada na
motivação e no reconhecimento pelo trabalho realizado.
Analisando, torna-se perceptível a predominância do aspecto satisfação como
gerador comum de bem-estar aos servidores do campus Canguaretama, evidenciando o
reconhecimento profissional, a motivação e o contentamento no tocante aos resultados
sociais do trabalho desenvolvido.

Mal-estar
As percepções sobre o mal-estar compreenderam os seguintes aspectos:
• Condições de Trabalho
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• Relações Interpessoais
Nas condições de trabalho, as principais representações foram referentes aos elementos de organização do trabalho, como cobranças excessivas, burocracia e mau uso
das ferramentas administrativas. As relações interpessoais apresentaram conflitos, desconfiança e falta de colaboração como os elementos geradores de mal-estar.
Para os docentes, o mal-estar está relacionado à sobrecarga de trabalho, à falta de
políticas integrativas e à burocracia do trabalho de professor.
O que mais gera mal-estar para os técnicos administrativos corresponde à desigualdade entre os cargos dos diferentes setores, à falta de servidores suficientes no quadro da instituição, ocasionando em sobrecarga e cobranças em excesso da gestão.
De forma expressiva, os terceirizados apresentam a ausência de mal-estar nessa
categoria de respostas.
Analisando a fala dos participantes acima, constata-se que, de forma conjunta, os
servidores do campus Canguaretama apontam para as condições de trabalho como principal
fator gerador de mal-estar, destacando os aspectos mencionados nas categorias funcionais.

2.4 OESTE POTIGUAR
2.4.1 Apodi
O Campus Apodi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Rio Grande do Norte (IFRN) integra a II Fase do Plano de Expansão da Rede Federal
de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, iniciada em 2007.
Distante 328km da capital, o município de Apodi tem seu Campus do IFRN instalado
numa área de 50,3 hectares, equivalente a 503.277 m², cedida pelo governo do Estado e
desmembrada de um terreno pertencente à Empresa Agropecuária do Rio Grande do
Norte - EMPARN, parceira do Campus nesse empreendimento.
Com localização privilegiada na microrregião da Chapada do Apodi, região oeste do Estado, a cidade está inserida na Bacia Hidrográfica Apodi-Mossoró e situa-se nas
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terras férteis do Vale do Apodi, onde se localiza a Barragem de Santa Cruz, com 600
milhões de metros cúbicos e capacidade irrigável para 20 mil hectares de terra.
Do ponto de vista econômico, Apodi concentra arranjos produtivos focados
nos setores de serviços, indústria, petróleo e gás, piscicultura, agricultura e pecuária,
com destaque para a ovinocaprinocultura e apicultura de negócios, além de possuir vocação natural para o turismo ecológico, uma vez que o município abriga o segundo mais
importante Sítio Arqueológico do Brasil, o Lajedo de Soledade.
O Campus Apodi, situado na Comunidade Rural Lagoa do Clementino, a 5km
da sede, tem demanda assegurada para estudantes do município e das cidades vizinhas
de Governador Dix-Sept Rosado, Umarizal, Felipe Guerra, Rodolfo Fernandes, Caraúbas, Itaú, Severiano Melo, dentre outros, bem como dos municípios fronteiriços do
Estado do Ceará.

QVT
Os respondentes do campus Apodi consideraram, em ordem de importância, a
Qualidade de Vida no Trabalho como associada:
• Condições de Trabalho
• Relação Interpessoal
Nas condições de trabalho, foram verificados os aspectos relacionados, principalmente, ao ambiente adequado e organizado. As relações interpessoais destacaram,
neste tópico, a interação entre equipes, a parceria no ambiente de trabalho e a construção de amizades.
Para os docentes, os aspectos que definem a QVT envolvem as condições de
trabalho, através do apoio institucional destinado ao servidor e do ambiente adequado
para a realização das atividades, e as relações interpessoais, traduzidas nos vínculos construídos no ambiente de trabalho.
Os técnicos administrativos apontam para a satisfação em sentir-se bem no
desenvolvimento das suas atividades, bem como para a existência do aspecto prazer ao
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trabalhar, assemelhando-se à concepção dos terceirizados, que compreendem a QVT
por meio da satisfação ao realizar o trabalho com motivação, prazer e felicidade.
Analisando as categorias acima descritas, nota-se a comum representação das
condições de trabalho e das relações interpessoais como elementos constituintes do entendimento de Qualidade de Vida no Trabalho.

Bem-estar
Para os servidores do campus Apodi, o bem-estar está associado:
• Satisfação
• Relação Interpessoal
Em relação à satisfação, observa-se a ênfase direcionada aos aspectos referentes
à contribuição social, mediante a verificação da funcionalidade social exercida pelo trabalho realizado, bem como o reconhecimento profissional quanto às atividades desenvolvidas.
Os docentes perceberam o bem-estar associado às relações interpessoais, por
meio do contato com os alunos e a presença da equipe de trabalho, assim como na satisfação gerada pela realização do trabalho e do reconhecimento proporcionado pela
instituição.
Os técnicos administrativos vinculam o bem-estar à satisfação gerada pelo ambiente de trabalho adequado e pelo prazer em desenvolver suas atividades profissionais.
Os terceirizados visualizam o bem-estar por intermédio das relações interpessoais geradas no ambiente laboral, reconhecidas na boa convivência com os colegas de
trabalho e alunos.
Analisando as considerações, percebe-se que, para o Campus Apodi, o bem-estar
possui comum vinculação ao sentir-se bem no ambiente de trabalho por meio dos bons
resultados obtidos por meio dele. Além das relações interpessoais que se configuram
como elemento gerador de bem-estar, uma vez que promove harmonia e respeito no
ambiente de trabalho.
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Mal-estar
O campus Apodi considerou, em ordem de importância, o mal-estar como associado a:
• Relação Interpessoal
• Condições de Trabalho
Inclusos nas relações interpessoais, podem ser destacados os aspectos relacionados à indisposição na realização do trabalho, à desconfiança e à competitividade. No
âmbito das condições de trabalho, destacam-se aspectos relacionados à organização do
trabalho, como o mau uso das ferramentas administrativas e a burocracia.
Os docentes consideram fatores geradores do mal-estar os aspectos relacionados
às relações interpessoais, como a má convivência com os colegas e a falta de colaboração e
de profissionalismo, além das condições de trabalho, percebidas na ineficiência da gestão
no desenvolvimento das suas atividades.
Para os técnicos administrativos, o mal-estar relaciona-se às relações
interpessoais, através da desconfiança entre colegas, da apatia e da falta de colaboração
no ambiente de trabalho. Já os terceirizados atribuem como fatores que geram mal-estar as relações interpessoais, como as discussões e competições geradas nos setores da
instituição.
Analisando as opiniões expostas, é possível perceber, entre as categorias, que as
relações interpessoais malsucedidas compõem o domínio de maior expressão entre os
aspectos relacionados ao mal-estar no campus em questão.

2.4.2 Ipanguaçu
O Campus Ipanguaçu originou-se da antiga Fazenda-Escola Cenecista Professor
Arnaldo Arsênio de Azevedo, criada em 1988, pela Campanha Nacional das Escolas
da Comunidade – CNEC, em parceria com o DNOCS – Departamento Nacional de
Obras contra a Seca. Após a transformação no Centro de Tecnologias em Agronegócios
do Vale do Assu, que passou a ser gerenciado pelo então CEFET-RN, em 2006, foi con-
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templado pelo MEC com a instalação da Unidade de Ensino de Ipanguaçu, integrando
a 1ª fase de expansão da rede federal de educação profissional e tecnológica.
Situada na microrregião do Vale do Açu, cuja principal atividade econômica é a
agricultura irrigada, sua oferta educacional vem ao encontro das demandas identificadas
para capacitação de profissionais em cursos técnicos, superiores e de formação inicial e
continuada nas áreas de meio ambiente e informática, com possibilidade de ampliação
para as áreas de pesca, construção civil e segurança do trabalho.

QVT
Para os servidores do Campus Ipanguaçu, o que mais representa o conceito de
Qualidade de Vida no trabalho, em ordem de relevância, são:
• Condições de trabalho
• Satisfação
No tocante às condições de trabalho como fundamentais para o conceito de
qualidade de vida, os respondentes apontaram elementos como a ausência de estresse
e de desgaste, a inexistência de ponto eletrônico, a harmonia e a democracia no âmbito
profissional. Além desses, foram citados, também de forma pertinente, a tranquilidade do ambiente, a sua harmonia, adequação e conforto, bem como os recursos físicos,
os materiais e a infraestrutura satisfatórios. Dentro de satisfação, o bem-estar físico e
mental, o sentir-se bem, a relação entre o pessoal e o profissional, os bons resultados e o
reconhecimento são fatores que estão ligados ao conceito de QVT.
Os docentes apontam para as mesmas categorias, de forma mais específica para
os elementos que promovam bem-estar, tanto na vida pessoal como na profissional,
através da realização de tarefas e do sentir-se bem no local de trabalho e com as pessoas
que o compõem. Para eles, também é relevante não levar estresses provenientes do trabalho para casa, a existência de transparência, o desempenho de forma satisfatória das
demandas de sua responsabilidade e a disponibilidade de recursos, equipamentos, e ambientes adequados para que isso ocorra.
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Para os técnicos administrativos, o sentir-se bem com as atividades e com o local no qual elas são executadas, além do bem-estar físico e mental, são aspectos importantes para a qualidade de vida no trabalho. Ademais, o reconhecimento institucional também foi pontuado como um estímulo à ida ao trabalho todos os dias, contribuindo para a
presença de QVT no âmbito profissional, juntamente com o bom clima organizacional.
Os terceirizados, além de apresentarem elementos relacionados aos bons resultados no trabalho, à satisfação em colocar em prática os seus conhecimentos, ao entusiasmo, à disponibilidade de materiais, ao ambiente adequado e ao conforto como
sendo os mais relevantes para a QVT, trazem ainda impressões positivas acerca da qualidade de vida no trabalho, apresentando falas como “satisfatória”, “muito boa” e “pra
mim está ótima”.
Os estagiários pontuaram apenas a ausência de desgaste físico e mental e o trabalho sem exaustão, fatores voltados às condições de trabalho, como representantes do
conceito de QVT. Ressaltaram, ainda, que o excesso de atividades pode ser prejudicial.

Bem-estar
Quando trazido o conceito de bem-estar no ambiente de trabalho, os servidores
do campus o remeteram a aspectos que simbolizam:
• Satisfação
• Condições de trabalho
• Relações interpessoais
Em satisfação, os respondentes apontaram questões como a satisfação em estar
trabalhando e em ter um trabalho, além da oportunidade de fazer o que gosta, de ser
reconhecido e ainda contribuir socialmente. Nas condições de trabalho, fora apontado
que o ambiente, o local de trabalho a eficiência na execução das tarefas, bem como a estabilidade (financeira ou não) estão diretamente ligados ao bem-estar no ambiente de trabalho. Já nas relações interpessoais, o contato e a interação com os colegas, a competência e o comprometimento da equipe, entre outros, se associam ao conceito supracitado.
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Os docentes trouxeram de forma mais expressiva o retorno dado pelos alunos,
como o seu aprendizado e o seu reconhecimento pelo trabalho desenvolvido. Além
disso, também apontaram o importante papel de fazer a diferença para a cidadania do
país e de contribuir para a expansão do conhecimento dos alunos. De forma acentuada,
também apontaram aspectos acerca do local de trabalho, do ambiente tranquilo e das
ótimas condições para a realização das atividades, além da estabilidade financeira.
Para os técnicos administrativos, a visualização do impacto do seu trabalho na
vida das pessoas, a remuneração digna, a sensação de colaborar por um bem comum e o
reconhecimento pelo trabalho feito estão ligados ao bem-estar no ambiente de trabalho.
Além disso, o convívio com outras pessoas, como os alunos e os terceirizados, o trabalho
em equipe e o seu comprometimento foram algumas das respostas voltadas às relações
interpessoais. Um respondente demonstrou a ausência do conceito quando apontou
que somente tem bem-estar quando está de férias ou elas estão próximas.
Para os terceirizados, executar as tarefas que gostam e com eficiência, o próprio
trabalho, o salário para o sustento da família e a satisfação sentida por agir de forma
competente simbolizam o bem-estar no ambiente de trabalho. Em contraponto, nota-se
que, em menor incidência, não há bem-estar quando verificamos falas como “nada” e
“nenhum”.
Para os estagiários, o que simboliza o conceito analisado é o contato com os
colegas de trabalho e o ambiente, bem como o que se faz de forma eficiente e o reconhecimento em virtude disso.

Mal-estar
Para o Campus Ipanguaçu, o contexto de mal-estar no ambiente de trabalho está
ligado, de forma mais efetiva:
• Condições de trabalho
• Relações interpessoais
• Insatisfação
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Observa-se que as questões relacionadas à organização do trabalho têm maior
peso no conceito analisado, como a falta de comunicação, a burocracia na execução das
atividades, o desgaste e a quantidade de reuniões. Além disso, os cortes de recursos,
o ambiente inadequado e a instabilidade acerca do futuro institucional são elementos
que também corroboram o mal-estar no ambiente de trabalho. Alguns elementos que
direcionam para as relações interpessoais como causadoras de mal-estar também são
apresentados, como desrespeito, falta de compromisso, incompreensão, desarmonia e
brigas. O deslocamento e a distância também são apresentados.
Para os docentes, questões ligadas à direção e à falta de olhares abrangentes para
os saberes dos servidores, ao excesso de reuniões e de burocracia, às viagens semanais e
ao ponto eletrônico são as mais apontadas. Além disso, a distância de casa, as próprias
cobranças pessoais, as relações entre técnicos e docentes, o clima provocado por alguns
funcionários e o desrespeito de alunos também estão envolvidos.
Os técnicos administrativos apontam como elementos causadores de mal-estar o deslocamento e a distância de casa, além da falta de reconhecimento, da jornada diária de trabalho, da falta de liberdade, do desgaste excessivo e da falta de autonomia. São
citados, ainda, fatores como a convivência com pessoas desrespeitosas, a falta de compromisso dos colegas, o sentimento de que sempre se é suspeito de algo e a incompreensão.
Para os terceirizados, são as relações interpessoais as maiores propiciadoras de
mal-estar no ambiente de trabalho, traduzidas em: desarmonia, brigas, dificuldade de
comunicação com os colegas, preguiça e pessoas sempre querendo o mal pessoal de alguém. No entanto, figurou em algumas respostas a ausência de mal-estar (“nada”, “nem
um”), indicando que eles se sentem bem no seu ambiente de trabalho.
Entre os estagiários, a falta de conversa sobre desempenho e a execução das
atividades são indicadores de mal-estar.
Exceto pela categoria de estagiários, as demais categorias apontaram que as relações interpessoais estão presentes como influenciador de mal-estar no ambiente de
trabalho, em maior ou menor grau de relevância.
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2.4.3 Mossoró
O Campus Mossoró do IFRN, localizado na região do Semi-Árido, a 277 km da
capital do Rio Grande do Norte, foi a primeira unidade de ensino descentralizada da então Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte-ETFRN, contemplada pela política
de interiorização da educação profissional, tendo sido inaugurada em 29 de dezembro de
1994. Sua área de atuação abrange, ainda, os municípios de Tibau, Grossos, Areia Branca, Serra do Mel, Governador Dix-Sept Rosado e Baraúna, atendendo a uma população
de cerca de 350 mil habitantes, potencialmente beneficiados com o IFRN na região.
Atualmente, o Campus Mossoró oferece educação profissional com cursos técnicos
em Edificações, Eletrotécnica, Informática, Mecânica, Petróleo e gás, Saneamento e Segurança do Trabalho. No ensino superior, os cursos oferecidos são de Tecnologia em Gestão
Ambiental e de Licenciatura em Matemática, além da especialização em Educação e Contemporaneidade, mantendo-se em consonância com o desenvolvimento econômico local.

QVT
Investigando a percepção dos servidores sobre o conceito de Qualidade de Vida
no Trabalho, destacaram-se os seguintes aspectos:
• Satisfação
• Impressões Positivas
• Saúde
A categoria satisfação pôde ser percebida através da utilização, na fala dos participantes, de termos como: sentir-se bem, fazer o que gosta, ter motivação para trabalhar e ser
valorizado como servidor. As impressões positivas surgiram em expressões que traduzem
uma percepção favorável à Qualidade de Vida no Trabalho, apontando, assim, a QVT como
satisfatória, indispensável e essencial para o indivíduo. Quanto à categoria Saúde, em sua
argumentação, o participante da pesquisa revela a necessidade das condições físicas e psicológicas adequadas para que haja tal qualidade de vida no âmbito profissional. Tais aspectos
manifestam-se de diferentes formas entre os grupos de servidores e terceirizados do campus.
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Para os docentes, a QVT está relacionada à satisfação e ao prazer em trabalhar,
ao sentir-se bem no ambiente institucional, ao companheirismo para a realização de
trabalhos e às condições (do ambiente e de saúde) para realizar suas atividades. Já entre
os técnicos administrativos, a QVT é entendida, principalmente, por meio da valorização do servidor, do reconhecimento pelas atividades desenvolvidas e das condições de
saúde física e mental dentro do ambiente organizacional.
Nas respostas dos terceirizados, a QVT é apontada como primordial para que
se tenha satisfação no ambiente de trabalho. E, por fim, o grupo de estagiários aponta a
importância da satisfação para que o trabalho possa ser desenvolvido de forma agradável
e produtiva.
Analisando as impressões sobre QVT dos sujeitos da pesquisa no campus Mossoró, percebe-se que aspectos relacionados à satisfação em trabalhar tiveram destaque
em todos os grupos, salientando que essa satisfação não parte apenas de concepções
subjetivas, mas, também, das condições que o ambiente de trabalho proporciona para
os indivíduos.

Bem-estar
Ao questionarmos sobre os fatores que causam bem-estar, os participantes da
pesquisa indicaram, com maior ênfase, as seguintes categorias:
• Relações interpessoais
• Satisfação
• Condições de trabalho
No tocante ao bem-estar, a categoria Relações Interpessoais se enquadra em aspectos relacionados à convivência e à amizade com colegas, assim como à interação com
os alunos e ao respeito mútuo. A Satisfação está ligada à realização pessoal, identificada
quando os sujeitos falam sobre alcançar resultados, colaborar para o desenvolvimento
da instituição e ver os alunos crescendo intelectualmente. As Condições de Trabalho
englobam fatores como salário, atividades executadas e estabilidade.
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Para os docentes, a interação positiva com as pessoas (tanto com outros servidores quanto com os alunos) é o principal elemento para promover o bem-estar, assim
como o respeito mútuo no ambiente de trabalho.
Entre os técnicos administrativos, além das relações interpessoais, há também
uma preocupação com a realização em alcançar resultados, já na categoria dos terceirizados, percebe-se um sentimento de satisfação em trabalhar no IFRN e em poder cumprir
as atividades, atendendo as necessidades da instituição. Para os estagiários, o bem-estar
pode ser traduzido em um ambiente de trabalho agradável, com uma equipe colaborativa e o acompanhamento profissional como apoio ao desenvolvimento das tarefas.
Sendo assim, os docentes, técnicos administrativos, terceirizados e estagiários do
campus Mossoró apontaram, com maior destaque, as relações interpessoais como premissas para o bem-estar no trabalho, ressaltando a importância de um bom convívio, da cooperação, das boas relações e do respeito entre os colegas e nas suas relações com os alunos.

Mal-estar
Avaliando as categorias que provocam mal-estar, os servidores e terceirizados de
Mossoró elencaram, em ordem de importância:
• Relações interpessoais
• Condições de trabalho
• Insatisfação
No mal-estar, as Relações Interpessoais representam o individualismo e a falta de comunicação, de compromisso e de harmonia entre os colegas. As Condições de
Trabalho aparecem em falas que remetem à burocracia, à pressão, à má distribuição de
tarefas e à falta de planejamento. Já a Insatisfação traduz sentimentos negativos, como:
não ser reconhecido, falta de confiança no trabalho, horários inadequados e jornada de
trabalho excessiva.
Na percepção dos docentes, o que mais lhes causa mal-estar é a falta de
compromisso e a falta de comunicação entre os colegas, o que acaba impactando seus pró-
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prios trabalhos. Outro aspecto importante para os docentes é a burocracia para a realização de algumas atividades que poderiam ser simplificadas e executadas em menos tempo.
Entre os técnicos administrativos, a preocupação se volta, além da burocracia,
para a vaidade e o individualismo de colegas e para a má distribuição das tarefas e falta
de planejamento para executá-las. Há também uma inquietação no que diz respeito a
trabalhar sob pressão e sob a ameaça de responder a processos.
Para a categoria dos terceirizados o que mais provoca mal-estar é o relacionamento difícil com outros servidores, as fofocas e a apreensão relacionada a atrasos no salário, já na categoria dos estagiários, há uma reclamação maior relacionada ao acúmulo
de tarefas e ao cansaço físico, mas também se mostram preocupados com a falta de confiança dos colegas para delegar tarefas mais importantes.
Fica claro que, em todos os grupos, a atenção é dada às relações interpessoais,
principal motivo gerador de mal-estar no campus Mossoró segundo os participantes da
pesquisa. É importante destacar que, na pergunta sobre o conceito de bem-estar, os
grupos convergiram para boas relações interpessoais, portanto há que se considerar esse
quesito para que o mal-estar não comprometa o rendimento dos servidores e terceirizados e, consequentemente, o andamento do campus como um todo.

2.4.4 Pau dos Ferros
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) Campus Pau dos Ferros, inaugurado em 2009, integra a II Fase do Plano
de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica do
Ministério da Educação, iniciada em 2007. O Campus do IFRN em Pau dos Ferros
está instalado num terreno cedido pela prefeitura, com área de 28.820 m², localizado
no Bairro Chico Cajá, BR 405, estando localizado na Região do Alto Oeste Potiguar, a
cerca de 430km da capital do Estado.
Atende, com suas atividades acadêmicas, em torno de 30 municípios diferentes,
incluindo alguns dos vizinhos estados do Ceará e Paraíba. A economia da região con-
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centra-se nas atividades comerciais e de serviços de apoio urbano, com potencial para
desenvolvimento do turismo e de arranjos produtivos locais nas áreas de beneficiamento
de leite e mel, industrialização da carne, alimentação e hospedagem, construção civil,
confecções e comércio varejista.
O Campus objetiva educar no âmbito científico, técnico e humanístico, visando
à formação integral do profissional-cidadão crítico-reflexivo, competente técnica e
eticamente para atuar no mundo do trabalho a partir de um compromisso efetivo com
as transformações sociais, políticas e culturais.
Atualmente, o Campus Pau dos Ferros atua na formação inicial e continuada de
trabalhadores; na educação profissional técnica de nível médio; na educação profissional
tecnológica de graduação e pós-graduação; e na formação de professores. Fundamentase, para isso, na construção, reconstrução e transmissão do conhecimento, tendo eixos
tecnológicos de Informação e Comunicação e Produção Alimentícia como norteadores
de suas atividades.

QVT
Os servidores do campus Pau dos Ferros compreendem a QVT a partir dos seguintes pontos, em ordem de importância:
• Condições de trabalho
• Satisfação
Para eles, o conceito de QVT esteve representado nas condições de trabalho por
meio do ambiente adequado, considerado importante para o pleno desenvolvimento
das atribuições, e, na satisfação, representado por meio do sentir-se bem e do prazer pelo
desenvolvimento das atividades.
Os docentes perceberam a QVT em sintonia com as duas categorias destacadas
acima, considerando a boa estrutura física, o ambiente seguro e confortável para o trabalho
e a satisfação, descrita no estado de felicidade e bem-estar durante o desenvolvimento das
atividades. Para os técnicos administrativos, a QVT apresenta-se nas condições de traba-
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lho proporcionadas, a exemplo da infraestrutura, do conforto e da ausência de estresse. Os
terceirizados também possuem uma compreensão relacionada às condições de trabalho,
considerando o ambiente adequado, seguro e tranquilo para o andamento das atividades.
Analisando as resoluções apresentadas, observa-se que, em comum expressão, os
servidores do campus Pau dos Ferros apresentaram concepções relacionadas às condições de trabalho para definir a QVT.

Bem-estar
No que condiz à percepção de bem-estar dos servidores, os seguintes pontos são
elencados em ordem de importância:
• Relação Interpessoal
• Condições de trabalho
• Satisfação
Inclusos nas relações interpessoais estão os seguintes aspectos: boas relações com
os colegas de trabalho, acolhimento entre os pares e respeito. No que se refere às condições de trabalho, destacam-se os aspectos relacionados à segurança, considerando o
salário, a estabilidade e o apoio.
Para os docentes, a QVT apresentou-se nas relações interpessoais por meio das
boas relações e, nas condições de trabalho, por meio do ambiente agradável e da infraestrutura. Os técnicos administrativos compreendem a QVT como associada às relações
interpessoais, representadas nas boas relações com a comunidade acadêmica (alunos e colegas de trabalho) e também na satisfação, percebida principalmente na contribuição social deixada pelo trabalho realizado no ambiente educacional. Os estagiários associam
a QVT às condições de trabalho, considerando o apoio fornecido dentro da instituição.
Analisando as respostas aos questionamentos, é possível perceber que, para os
servidores do campus Pau dos Ferros, o bem-estar possui ligação com as relações interpessoais estabelecidas no ambiente laboral, tendo em vista os aspectos positivos a serem
obtidos a partir delas.
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Mal-estar
Os servidores percebem o mal-estar a partir dos seguintes pontos, em ordem de
importância:
• Condições de trabalho
• Relação Interpessoal
A respeito das condições de trabalho, os principais aspectos mencionados foram:
burocracia, pressão, demanda excessiva e falta de autonomia. Já no que se refere às relações interpessoais tratadas como causadoras do mal-estar, foram apontadas dificuldades
no diálogo com os colegas, falta de companheirismo, competitividade e gestão seletiva.
Os docentes apontaram o mal-estar como presente nas condições de trabalho,
identificado na burocracia e na sobrecarga, e nas relações interpessoais, descritas pelo favorecimento das chefias a pessoas com vínculos de amizade e pelas competições internas.
Os técnicos administrativos apontaram, como elemento gerador de mal-estar,
as condições de trabalho, traduzidas na falta de autonomia, nos prazos e nas cobranças
excessivas.
Os terceirizados, em expressão comum, apontaram para a ausência de mal-estar, já os estagiários apontaram as condições de trabalho, relacionadas à falta de apoio e
de confiança no ambiente de trabalho.
Analisando as opiniões, verifica-se que, em sua maioria, a posição conciliante
sobre o mal-estar no campus Pau dos Ferros reside nas condições de trabalho proporcionadas pela instituição, que deve se atentar à flexibilização do trabalho cobrado e à sua
organização, a fim de encurtar as sensações de mal-estar dos servidores.
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O relatório proposto de pesquisa sobre a percepção de Qualidade de Vida no
Trabalho (QVT) e saúde dos servidores, terceirizados e estagiários no IFRN apresentou
três perguntas abertas sobre QVT, Bem-estar e Mal-estar. As respostas apresentadas pelos participantes permitiram um universo composto por três categorias mais expressivas
que foram Condições de Trabalho, Satisfação e Relação Interpessoal. Para os servidores,
terceirizados e estagiários do IFRN, a qualidade de vida no trabalho significa melhores
condições, proporcionadas pelo ambiente adequado e pela possibilidade de aproximações entre os colegas, promovendo um clima de satisfação na instituição.
Nos campi João Câmara, Currais Novos, Canguaretama, Macau, Parelhas e Reitoria, as categorias semelhantes e em destaque foram Condições de Trabalho e Satisfação.
Para os campi Santa Cruz, Nova Cruz, Natal-Central e Apodi, as categorias mais evidentes foram Relação Interpessoal e Condições de Trabalho. Para os campi São Paulo do
Potengi, Caicó, Lajes, Natal-Cidade Alta, Natal-Zona Leste, Natal-Zona Norte, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Ceará Mirim, Ipanguaçu, Paus dos Ferros e Mossoró, as três categorias mais evidentes para a percepção em Qualidade de Vida no Trabalho
foram: Condições de Trabalho, Satisfação e Relação Interpessoal.
Na categoria Condições de Trabalho, os participantes descrevem a necessidade
de um ambiente confortável que ofereça boa estrutura física, temperatura e mobiliário
adequados e condições propícias para o bom planejamento e execução das tarefas, como
a disponibilidade de recursos adequados e estruturados ergonomicamente, a boa iluminação e o baixo nível de ruído.
Na categoria Satisfação, os participantes apresentam destaque para as atividades exercidas, apresentando também a presença da satisfação no convívio em família
e nos projetos desenvolvidos no trabalho, buscando, assim, uma conciliação entre o
trabalho e a vida pessoal. Para os participantes, a satisfação está ainda mais ligada à qualidade de vida no trabalho quando se torna possível executar suas tarefas com prazer,
exercendo as atividades que lhe competem com tranquilidade e obtendo a prática do
trabalho com bem-estar.
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Na categoria Relação Interpessoal, destacou-se a relação com os colegas e a construção do trabalho de forma coletiva, subsidiada por uma boa e empática equipe. Essa
boa relação foi descrita por meio da ausência de isolamento, de ajuda recíproca, dos
colegas engajados e participativos, do ambiente leve e no respeito, contribuindo com
a função social do IFRN na forma de apoio ao aluno, à sociedade como um todo e ao
desenvolvimento da Instituição.
Os resultados deste trabalho trazem dados significativos e serão relevantes para a
implementação e continuidade das ações dos projetos de QVT nos campi da instituição,
bem como para o desenvolvimento de alguns aspectos da gestão em relação à melhoria
do bem-estar e à atenuação do mal-estar dos servidores, terceirizados e estagiários do
IFRN.
Aponta-se a possibilidade e necessidade de investigações científicas futuras sobre
temas relacionados à qualidade de vida no trabalho, de modo a subsidiar as decisões da
gestão do IFRN que visem intervir e contribuir para melhorias de aspectos de mal-estar,
saúde, condições de trabalho e relação interpessoal na instituição.
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