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“O homem, para o ergonomista, não é uma máquina. O ergonomista, como o 

homem de lata na fábula de OZ, busca um novo significado de ciência, em que se 

reconheça, sem qualquer vinculação a abstrações como produtividade, lucro etc., a 

existência de um coração” (FIALHO & SANTOS, 2005, p.22). 



RESUMO 

 

Este trabalho teve o propósito de identificar as demandas ergonômicas de um setor 

de uma universidade pública federal, a fim de recomendar adequações para 

melhoria do ambiente laboral, procurando responder os questionamentos: quais são 

as deficiências ergonômicas do setor investigado? Quais as ações ergonômicas 

existentes na instituição e essas são eficientes? Que adequações podem ser 

propostas considerando suas limitações legais? Quais os problemas e 

constrangimentos que se evidenciam? É possível propor adequações ergonômicas 

que possam melhorar o ambiente laboral e a qualidade de vida do servidor no 

exercício de sua atividade produtiva? O objetivo geral foi identificar demandas e 

propor ações ergonômicas para o cumprimento das portarias e orientações 

normativas relacionadas à atenção à saúde do servidor público federal, com ênfase 

na Ergonomia a fim de recomendar adequações para o ambiente laboral nas 

atividades realizadas por servidores técnico-administrativos do Núcleo de Educação 

Física e Desportos da Universidade Federal de Pernambuco. A pesquisa, do tipo 

exploratória e descritiva, foi baseada na Análise Macroergonômica do Trabalho – 

AMT, de abordagem participativa, e utilizou-se da técnica de análise de conteúdo 

como tratamento dos dados obtidos. As ferramentas utilizadas foram entrevistas 

individuais semiestruturadas, questionário adaptado do ICT - Índice de Capacidade 

para o Trabalho e questionário NASA-TLX adaptado. Os resultados evidenciaram 

que existem problemas no ambiente laboral que estão afetando a saúde do servidor, 

provocando afastamentos, acidentes, aposentadorias precoces, além de deixar o 

ambiente laboral pernicioso. Também foi observado que a capacidade para o 

trabalho apresenta índices baixos e moderados gerando incapacidades laborativas a 

curto e médio prazo, e que a carga de trabalho encontrada foi elevada, sendo os 

principais fatores influenciadores nessa carga são a frustração e a demanda 

temporal. Identificamos através do levantamento legislativo que falta uma política 

pública que defina efetivamente a promoção de saúde, segurança no trabalho e 

assistência de saúde para o servidor público, estes que estão à margem da 

legislação de proteção e atenção a saúde do trabalhador. É necessário também que 

a instituição aprimore medidas e promova ações ergonômicas para elevar a 

qualidade da prestação dos serviços e prosperar a humanização do trabalho dos 

servidores públicos federais. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Servidor Público. Ergonomia. Bem-estar. Carga de trabalho. Saúde 

do trabalhador.



ABSTRACT 

 

This study aimed to identify the ergonomic demands of a department of a federal 

public university in order to recommend adjustments to improve the work 

environment, seeking to answer the questions: What are the ergonomic 

shortcomings of the studied sector? What the ergonomic existing shares in the 

institution and are these efficient? What adjustments can be proposed considering its 

legal limitations? What problems and constraints that stand out? Is it possible to 

propose any ergonomic adjustments that can improve the working environment and 

the agent quality of life at work? The main objective was to identify demands and 

propose ergonomic actions to obey the healthcare ordinances and regulations 

towards the federal public agents, laying emphasis on Ergonomics in order to 

recommend adjustments to the working environment in the activities carried out by 

technical and administrative staff of Nucleus of Physical Education and Sports of the 

Federal University of Pernambuco. This research exploratory and descriptive was 

based on Macroergonomic Work Analysis – MWA and had a collaboration strategy 

and used the content analysis technique to process the data obtained. The tools 

used were semi-structured interviews, the questionnaire adapted from the CIW - 

Capacity Index for Work and the NASA-TLX adapted questionnaire. The results 

appointed that there are problems in the working environment that are affecting the 

public agent's health, causing absenteeism, accidents, early retirement, and leave 

harmful working environment. It was also noted that the ability to work have low and 

moderate causing incapacity for work in the short-medium term, besides the 

workload was on high level, and the main factors that influence this burden are the 

frustration and time demand. Also, it was identified through the legislative survey that 

lack a public policy that effectively set the promotion of health, safety, and healthcare 

for public agents, these who are out the protection legislation and attention to worker 

health. It’s also necessary that the institution enhance measures and promote 

ergonomic actions to improve the provide services quality and further the 

humanization of the work of federal public agents. 

 

 

Key words: Public agent. Ergonomics. Welfare. Work load. Worker's health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O século XX apresentou um cenário de metamorfose organizacional devido a 

exigentes fatores econômicos, políticos e sociais, levando a uma reestruturação 

produtiva do ambiente de trabalho (LEITE, 2003). Acompanhando essa 

transformação, surge a preocupação na forma de tratamento com o trabalhador, 

principalmente com o seu bem-estar no ambiente produtivo. O setor de serviços 

públicos deve acompanhar essas mudanças e é exigido proporcionalmente 

conforme ocorrem as demandas e as transformações sociais, constituindo desafios 

inerentes às práticas de gestão (FERREIRA, 2009a).  

Com necessidades cada vez maiores de adequação das condições de trabalho 

e aprimoramento das capacidades produtivas, a ergonomia se evidencia como um 

conjunto de conhecimentos multidisciplinares capazes de criar e ou adequar 

ambientes, ferramentas, máquinas e dispositivos que se tornem confortáveis, 

seguros e eficazes no seu uso, conforme preceitua Wisner (1987). 

Diversos conceitos existem para definir Ergonomia e estes, de certa forma, 

modificam-se com o tempo para atender novas demandas sociais. A ABERGO - 

Associação Brasileira de Ergonomia em conformidade com a IEA - Associação 

Internacional de Ergonomia, define que: 

 

A Ergonomia (ou Fatores Humanos) é uma disciplina científica 

relacionada ao entendimento das interações entre os seres humanos 

e outros elementos ou sistemas, e à aplicação de teorias, princípios, 

dados e métodos a projetos a fim de otimizar o bem-estar humano e 

o desempenho global do sistema. (ABERGO, 2015). 

 

A ergonomia, portanto, visa contribuir para a concepção ou a transformação 

das situações de trabalho, tanto em relação aos seus aspectos técnicos do ambiente 

de trabalho, que contempla as características da anatomia humana, antropometria, 

fisiologia e biomecânica, como os sócio-organizacionais, a fim de que o trabalho 

possa ser realizado respeitando a saúde e a segurança do trabalhador e com o 

máximo conforto e eficácia (ABRAHÃO et al., 2009). 
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As relações de trabalho são impostas pelas regras e normas vigentes no país, 

e essas visam equilibrar os interesses de empregadores e empregados 

(GUIMARÃES, 2009). A saúde, segurança e bem-estar dos trabalhadores estão 

entre os aspectos em evidência nessa relação. Para garantir o cumprimento dessas 

determinações legais, o exercício de fiscalização de alguns órgãos tem papel 

fundamental no sistema de trabalho. Como exemplo disso, temos os auditores do 

Ministério do Trabalho e Emprego, que atuam realizando visitas in loco de 

verificação em empresas que possuem trabalhadores no regime CLT, e podem até 

interditar o funcionamento das atividades laborativas, caso riscos ao trabalhador 

sejam identificados (BRASIL, 2002). 

Por conceito, uma universidade é um ambiente de construção de 

conhecimentos e competências que contribuem para a sustentabilidade da 

sociedade, e assim, a partir de seus objetivos básicos de formação profissional, 

geração de novos conhecimentos e disseminação desses conhecimentos, é 

essencial o estudo das condições ergonômicas desse ambiente produtivo. Neste 

contexto, esta pesquisa visa contribuir para um melhor conhecimento do 

funcionamento organizacional do serviço público administrativo de uma IFES – 

Instituição Federal de Ensino Superior no que se refere aos aspectos ergonômicos 

organizacionais, na perspectiva dos seus colaboradores/servidores públicos técnico-

administrativos. 

A presente pesquisa ganha relevância por se tratar de um estudo em face às 

profundas mudanças econômicas, sociais, políticas, culturais e tecnológicas dos 

tempos atuais, que, de forma crescente, traz precarização do serviço e insatisfação 

dos servidores públicos. Ainda, os cidadãos-usuários dos serviços governamentais 

estão cada vez mais cientes e exigentes de seus direitos, pressionando assim o 

efetivo cumprimento da missão organizacional do setor público (FERREIRA, 2009b). 

Este fato também influi no bem-estar dos trabalhadores, pois o aumento quantitativo 

e qualitativo da demanda, não acompanhado pelas atualizações necessárias do 

ambiente laboral, gera constrangimentos ergonômicos impactantes no dia a dia do 

servidor. 

A minha experiência de gestão pública na condição de Coordenador 

Administrativo do NEFD - Núcleo de Educação Física e Desportos, foi um dos 

fatores que me impulsionaram a desenvolver esta pesquisa. O NEFD é o órgão 

suplementar da UFPE responsável por estimular e desenvolver projetos 
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relacionados às práticas esportivas para a comunidade acadêmica. Hoje esta 

unidade gestora conta com o efetivo de quatorze servidores técnicos administrativos, 

responsáveis pela gestão do órgão, e dezessete funcionários terceirizados que 

desempenham suas atividades laborais na manutenção e limpeza das instalações. 

A partir do exercício profissional no NEFD/UFPE e dos conhecimentos 

adquiridos na minha formação técnica, pude observar fatos em desacordo do ponto 

de vista ergonômico que, ainda que de forma não sistemática, fizeram surgir o 

interesse da realização deste estudo. Como exemplo desses fatos, temos alguns 

aspectos específicos geradores de danos à saúde do trabalhador, descritos por Di-

Martino et al. (2003), como a prevalência de conflitos não resolvidos e insegurança 

no trabalho, entre outros aspectos constantes na UFPE em geral, como sobrecarga 

de trabalho, pressão temporal, falta de treinamento, entre outros (SOARES, 2006). 

Ainda, no exercício do cargo de liderança, é essencial a atuação como 

formulador de propostas de melhorias nos ambientes e processos de trabalho. 

Pensando assim, surgiu a ideia de propor uma pesquisa que resulte num diagnóstico 

e identificação das deficiências no trabalho e os seus processos, com um olhar 

crítico voltado a atenção à saúde e bem-estar do servidor público federal. A 

relevância e o impacto que estudos à luz da Ergonomia podem gerar no serviço 

público estão voltados tanto para benefício dos seus servidores - neste contexto 

servidores públicos da UFPE, que passam a apropriar-se dos saberes no seu 

ambiente de trabalho — como também para o enriquecimento da pesquisa científica 

no universo dos trabalhadores do setor público. 

Ações ergonômicas são desencadeadas para responder às demandas 

trabalhistas de iniciativa dos poderes públicos, a fim de atender a uma demanda 

social (VIDAL, 2003). No entanto, grande parte das empresas brasileiras tem, em 

suas ações ergonômicas, uma perspectiva que visa prioritariamente atender a 

legislação vigente apenas para não sofrer sanções, em detrimento da real 

necessidade do trabalhador. 

Em órgãos públicos, a produtividade e eficiência são aspectos fundamentais e 

exigidos cada vez mais por seus gestores, acompanhando a tendência dos meios 

privados, afinal, o serviço público deve atender as demandas da sociedade com 

qualidade e presteza. Porém, a implantação de medidas ergonômicas nos órgãos 

públicos é falha por falta de uma legislação específica. Com intuito de regular as 

relações de trabalho no setor público, o Regime Jurídico Único foi instituído através 
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da Lei nº 8.112 de 11/12/1990, porém as questões de promoção e de manutenção 

da saúde do trabalhador ficaram a espera de regulamentações, dificuldade que não 

permitiu a implementação efetiva destas ações. 

Embora se tenha observado uma movimentação da administração pública 

federal apontando para mudanças no tratamento da atenção à relação saúde-

trabalho do servidor, conforme afirma Andrade (2009), nas organizações públicas, 

observa-se ainda uma grande divergência entre os problemas existentes e as 

soluções apresentadas, que oferecem, de um modo geral, atividades 

assistencialistas pontuais (FERREIRA, 2009a). A UFPE, como instituição pública, 

também se insere nesta realidade. Ainda, Ricart (2011) aponta que as ações 

ergonômicas no âmbito das instituições públicas ainda são incipientes e também não 

atingiram o amadurecimento institucional necessário para serem consideradas 

eficazes. 

Neste cenário, surgem alguns questionamentos: 

1. Quais são as deficiências ergonômicas apresentadas no ambiente laboral 

administrativo de um órgão suplementar de uma IFES? 

2. Que adequações podem ser propostas para superar as deficiências 

ergonômicas e suas limitações pela falta de legislações e gerenciamento 

específicos? 

3. Em ambientes coorporativos que não existe uma política ergonômica, quais 

os problemas e constrangimentos que se evidenciam?  

4. Existem atividades e/ou ações ergonômicas na instituição, e se existem, 

elas são eficientes? 

5. É possível propor adequações ergonômicas viáveis em um órgão 

suplementar de uma IFES, que possam melhorar o ambiente laboral e a 

qualidade de vida do servidor no exercício de sua atividade produtiva? 

 

Guiado por estes questionamentos, o presente estudo se insere na temática 

das condições ergonômicas dos trabalhadores do serviço público federal. Pela falta 

de legislações que efetivamente protejam e garantam a saúde do trabalhador e as 

condições de trabalho, os debates em torno dessas lacunas vêm aumentando, e 

prova disso são as recorrentes reivindicações dos movimentos classistas das 

categorias que almejam mudanças consistentes nas políticas públicas voltadas ao 
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servidor, principalmente nas questões de saúde e segurança do trabalhador e 

condições dignas no ambiente laboral. 

 

1.1   Objetivos 

 

Assim sendo, com a proposta de mudanças nos processos de trabalho e a 

abordagem de análise ergonômica participativa a fim de promover a melhoria do 

ambiente laboral em uma instituição pública, esta dissertação tem por objetivos: 

 

1.1.1  Objetivo Geral 

 

O objetivo deste trabalho é identificar demandas ergonômicas e propor ações 

de caráter ergonômico para o cumprimento das Portarias e Orientações Normativas 

relacionadas à atenção à saúde do servidor público federal, com ênfase na 

Ergonomia a fim de recomendar adequações para o ambiente laboral nas atividades 

realizadas por servidores técnico-administrativos do Núcleo de Educação Física e 

Desportos da Universidade Federal de Pernambuco. 

  

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

a) Relacionar, a partir da Análise Macroergonômica do Trabalho, possíveis 

problemas relacionados a constrangimentos ergonômicos, riscos de 

acidentes de trabalho e doenças profissionais advindas da deficiência das 

condições ergonômicas do ambiente laboral do NEFD. 

b) Indicar o índice da carga de trabalho e o índice de capacidade para o 

trabalho dos servidores, fatores estes que influenciam o bem-estar do 

trabalhador. 

c) Propor adequações às condições de trabalho, com um olhar não só voltado 

para o conforto e a segurança do ambiente laboral do servidor público, mas 

também para os processos de trabalho e as relações interpessoais. 
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1.2   Justificativa 

 

Ambientes laborais que não oferecem uma adequação ergonômica aos 

trabalhadores geram doenças do trabalho, mesmo que representem os menores 

percentuais dos acidentes laborais, são fatores que afastam os trabalhadores de 

suas atividades, causando uma diminuição da produtividade e afetando diretamente 

a qualidade de vida do trabalhador. 

Neste contexto, algumas medidas estratégicas devem ser consideradas para 

que ocorra uma menor incidência desses casos, para que se favoreçam tanto os 

trabalhadores, que passarão a sofrer menos de doenças ocupacionais, como 

também os empregadores, que terão sua mão de obra em plena atividade. 

No conjunto dessas medidas, há uma multiplicidade de ações e decisões que 

devem ser tomadas pelo gestor no planejamento e na implantação de postos de 

trabalho, com o objetivo de proporcionar um ambiente de trabalho saudável para 

seus funcionários, adequando o local de trabalho a padrões mínimos de conforto e 

segurança. 

Ademais, a falta de gestões eficientes preocupadas com os aspectos 

ergonômicos do trabalho na UFPE, juntamente com a escolha de um órgão 

suplementar como campo de estudo, onde são promovidas gestões independentes 

que possuem uma relativa autonomia administrativa, e que estão diretamente 

subordinados ao primeiro nível da gestão central, formando assim em sua hierarquia 

de organograma o primeiro escalão da instituição, gerenciados por servidores 

indicados diretamente pelo reitor e escolhidos por critérios de confiança aliados à 

meritocracia, tornaram esse ambiente propício para realização e intervenção desta 

pesquisa. 

 

1.3   Relevância 

 

Com o objetivo de identificar e conhecer a produção do conhecimento 

relacionado à ergonomia no serviço público, foi realizada uma pesquisa documental 

entre maio e junho de 2015, na base de dados on line portal do CAPES, Repositório 

Institucional da UFPE e Scielo. Os critérios de inclusão foram: ergonomia no serviço 
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público, ergonomia e segurança do trabalho, servidor público e bem-estar no 

trabalho. Os critérios de exclusão foram estudos não voltados ao servidor público. 

Após pesquisa em bases de dados científicos, não foram encontrados 

trabalhos voltados para a ergonomia no serviço público que identifiquem a atual 

situação deste trabalhador e que proponham melhorias através da ergonomia 

participativa, o que sinaliza uma carência de produção científica sobre o tema no 

Brasil. Ainda, este tema não foi pesquisado no âmbito do Programa de Pós-

graduação em Ergonomia da Universidade Federal de Pernambuco, fato este que 

evidencia e traz a conveniência de abrir esta discussão. 

Diante deste cenário de mudanças na realidade do trabalho no serviço público, 

e ao lado da crescente valorização da Ergonomia, esta pesquisa traz essa discussão 

para o ambiente da UFPE, visando à valorização do servidor e à melhora do papel 

da instituição no oferecimento de serviços de qualidade. Os servidores públicos 

estão à margem da legislação no que tange à Ergonomia, e assim sofrem 

diariamente constrangimentos ergonômicos e não dispõem de suporte técnico-

científico com um olhar voltado a promoção e prevenção da saúde do trabalhador e 

que promova melhorias e adequações do trabalho nesta perspectiva ergonômica. 

Após essa Seção intitulada de introdução, na qual o estudo é apresentado, 

com exposição do objeto da pesquisa, da justificativa e da importância do tema, bem 

como indicamos o marco teórico, definimos e apresentamos então esta pesquisa 

que está estruturada em mais cinco seções na forma como segue. 

Na Seção 2 - A Ergonomia: aspectos gerais, apresenta conceitos e definições 

através de ergonomia, que estão relacionados à vida do trabalhador, legislações que 

protegem os trabalhadores, a preocupação do estado com a saúde e a segurança 

no trabalho, a definição do que é ser servidor público e quais suas especificidades, 

as atividades e importância dos órgãos de fiscalização do trabalho, a 

contextualização do ambiente laboral escolhido para o estudo e suas relações 

organizacionais na instituição a qual se insere. E, por fim, temos uma abordagem do 

clima organizacional em relação à qualidade de vida no trabalho.   

Na Seção 3 - Método, o método adotado, as características da pesquisa, a 

Macroergonomia como norteadora da análise ergonômica, a escolha das 

ferramentas — os questionários adaptados do ICT e NASA-TLX, e a entrevista 

semiestruturada — que serviram como fonte para análise de conteúdo onde 

surgiram as categorias e subcategorias de análise. 
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Na Seção 4 – Resultados e discussões, apresenta em gráficos, tabelas e 

expositivamente os resultados encontrados a partir da aplicação das três 

ferramentas do método e faz uma comparação e correlação entre esses dados.  

Na Seção 5 - Papel da gestão central com ergonomia, apresenta e recomenda 

o que pode ser estabelecido como responsabilidade da gestão central, qual a 

realidade das ações encontradas e o quanto essas ações ou a omissão delas estão 

relacionadas com os constrangimentos ergonômicos identificados através das 

ferramentas utilizadas na análise ergonômica.  

E por último a Seção 6 - Considerações finais, na qual os questionamentos 

iniciais da pesquisa foram respondidos além das proposições de parâmetros e ações 

para uma adequação ergonômica das condições de trabalho do servidor público 

federal. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1   Ergonomia: aspectos gerais 

 

O estudo da Ergonomia cada vez mais necessita e exige uma aproximação de 

diferentes áreas do conhecimento, tanto nos variados campos das ciências sociais e 

das ciências da saúde, como também no campo técnico. Isso demonstra o seu 

aspecto de ciência multidisciplinar, reconhecendo a importância de analisar o 

trabalho humano por diferentes perspectivas (ABRAHÃO et al, 2009). 

A ergonomia baseada em diversas áreas científicas reuniu, selecionou e 

integrou conhecimentos relevantes da antropometria, biomecânica, fisiologia, 

psicologia, engenharia mecânica, desenho industrial, eletrônica, informática entre 

outros de acordo com Dul e Weerdmeester (2012). Os autores ainda complementam 

que por esse caráter interdisciplinar e sua natureza aplicada, a ergonomia difere de 

outras áreas do conhecimento. 

As definições sobre ergonomia são diversas, porém mantêm suas 

características e estão alinhadas à referência mundial. Moraes e Mont’Alvão (2000) 

transcrevem o que diz a Associação Internacional de Ergonomia (IEA - International 

Ergonomics Association), e define Ergonomia como disciplina científica relacionada 

ao entendimento das interações entre os seres humanos e outros elementos do 

sistema, e que a aplicação de teorias, princípios, dados e métodos a projetos 

ergonômicos visam otimizar o bem-estar humano e o desempenho global do 

sistema. As autoras vão além e contribuem na definição deste conceito, afirmando 

que a Ergonomia é uma ciência multidisciplinar orientada para uma abordagem 

sistêmica de todos os aspectos da atividade humana. 

Por ser uma ciência oficialmente moderna que cresceu em virtude da 

necessidade do aprimoramento de equipamentos e máquinas militares na 2ª guerra 

mundial, a ergonomia transformou-se em ferramenta para melhoraria da qualidade 

do trabalho e também da vida diária, conforme afirma Guimarães (2004). 

Sendo assim, os benefícios que uma intervenção ergonômica traz para o 

ambiente de trabalho, segundo Iida (1990), vão desde aumento de produtividade, 

diminuição dos desperdícios, qualidade da mão de obra e redução dos custos, até 
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os mais difíceis de serem mensurados ou até mesmo chamados de intangíveis, que 

não podem ser calculados objetivamente, como satisfação do trabalhador, o 

conforto, a redução da rotatividade e o aumento da motivação e do moral dos 

trabalhadores. 

Portanto, a eficiência advém como resultado da ergonomia que tem como 

objetivos práticos a segurança, a satisfação e o bem-estar dos trabalhadores no seu 

relacionamento com sistemas produtivos (IIDA,1990). 

No entanto, a abordagem clássica da ergonomia tem uma visão de caráter 

muitas vezes assistencialista, voltada para atividades compensatórias, na qual os 

ajustes são realizados no indivíduo e não necessariamente na fonte geradora do 

mal-estar; essa é a abordagem predominante do tema e concentra a maior parte dos 

estudos e ações nos ambientes coorporativos e tem sua ênfase na produtividade 

(FERREIRA, 2009b). 

Em oposição a essa abordagem, a ergonomia da atividade vem se expandindo 

aplicada à qualidade de vida, com seus preceitos prevencionistas e de humanização 

do trabalho, preocupada com o bem-estar, a eficiência e eficácia nos ambientes 

organizacionais. A produtividade passar a ser consequência e o foco torna-se a 

qualidade de vida no trabalho (FERREIRA, 2009a).  

É perceptível a evolução do trabalho, que era predominantemente físico no 

início do século XX, e torna-se cada vez mais cognitivo, exige a apropriação de 

habilidades e competências resolutivas, fazendo com que novas psicopatologias se 

multipliquem (FIALHO; BRAVIANO; SANTOS, 2005). Nos dias atuais, nos quais o 

ritmo intenso das inovações tecnológicas exige que os profissionais atualizem suas 

habilidades constantemente, é impossível desassociar a qualidade final do serviço 

prestado da qualidade de vida do trabalho. 

As atividades de trabalho são fruto do encontro de componentes pessoais, 

organizacionais e tecnológicos de um processo de trabalho, conforme preceitua 

Vidal (2002). Por isso, é preciso pensar nos limites, capacidades, habilidade do 

homem; nas normas e diretrizes organizacionais (procedimentos padronizados, 

exigências de tempo); e na tecnologia dos equipamentos e ferramentas para definir 

as atividades de trabalho.  

Experiências adquiridas advindas da execução das atividades do trabalho, 

além de construir competências, produzem transformações no indivíduo, e essas 

mudanças podem refletir em diferentes esferas da vida, seja na saúde, nas relações 
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interpessoais ou na relação com o trabalho. Além desses pontos, considerar as 

emoções e sentimentos humanos na ergonomia é falar em qualidade de vida, que 

lida com variáveis abstratas e complexas que não podem ser reduzidas a meros 

números (ABRAHÃO et al., 2009; FIALHO; BRAVIANO; SANTOS, 2005). 

Sendo assim, a finalidade da intervenção ergonômica é detectar os pontos de 

desequilíbrio entre o homem e seu posto de trabalho, tornando possível o 

questionamento das relações saúde/trabalho, principalmente suas consequências 

negativas, como acidente de trabalho, doenças profissionais e ocupacionais, 

psicopatologia do trabalho, além disso, também possibilita questionar as exigências 

da produção quanto à quantidade e à qualidade. Finalmente, a intervenção 

ergonômica procura transformar a situação de trabalho e permitir o melhor 

conhecimento sobre a atividade realizada, tendo como produto final a saúde e o 

bem-estar do trabalhador. 

 

2.2   Saúde do trabalhador 

 

O ordenamento legal sobre o trabalho é uma preocupação mundial e seus 

princípios e direitos fundamentais estão definidos na Organização Internacional do 

Trabalho (OIT). A OIT é uma agência das Nações Unidas (ONU), e essa instituição 

tem como objetivo orientar ações de promoção de dignidade do trabalho.  

Em concordância com a OIT, o ordenamento jurídico brasileiro que trata sobre 

a saúde do trabalhador é bem extenso, já que vai da Constituição Federal de 1998 

(CF), a Consolidação das Leis do Trabalho de 1943 (CLT), Lei Orgânica da Saúde 

de 1990 (LOS) que cria o Sistema Único de Saúde (SUS), e vai até as Normas 

Regulamentadores - NR do MTE, até os Decretos e Portarias Ministeriais, porém, 

por si só, essas regulamentações e normas não garantem um ambiente laboral 

adequado que promova o bem-estar dos trabalhadores. É preciso intervenções 

efetivas para a garantia do cumprimento desses ordenamentos além de estudos e 

pesquisas frequentes que possam contribuir no avanço dessas legislações. 

A preocupação com a saúde do trabalhador, no Brasil, tornou-se mais efetiva e 

evidente após a 8ª Conferência Nacional de Saúde e 1ª Conferência Nacional de 

Saúde do Trabalhador em 1986. O resultado desses encontros serviu de referência 

e embasamento na construção do texto constitucional de 1988 sobre saúde e 



26 

 

dignidade do trabalhador que estabeleceu como fundamentos da República 

Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana, a cidadania e os valores 

sociais do trabalho. 

Conforme a Constituição Federal, os empregadores devem reduzir os riscos do 

trabalho e realizar ações que promovam a prevenção de acidentes. Portanto, devem 

cumprir as determinações do ordenamento jurídico sobre o trabalho, leis e normas 

de saúde, higiene e segurança, estando sujeitos a sanções caso haja 

descumprimento. As determinações da CF em relação à proteção ao trabalho 

apresentam-se no art. 7º, inciso XXII e XXIII com direitos relacionados à segurança e 

medicina do trabalho e no art. 200, inciso VIII, na proteção do meio ambiente, nele 

compreendido o do trabalho (BRASIL, 1988). 

Apesar de todo arcabouço jurídico que existe em torno do trabalhador, a 

trajetória da regulação do trabalho para os servidores públicos estatutário, foi 

diferente da seguida pelo setor privado. Os Servidores Públicos carecem de 

legislações específicas, falta uma política definida sobre promoção de saúde, 

segurança no trabalho e assistência de saúde. Essa deficiência de política pública 

para o servidor estatutário provoca afastamentos de trabalho, adoecimentos e até 

incapacidades laborativas temporárias ou definitivas. 

O sentimento é que os servidores públicos estatutários estão desprotegidos, 

uma vez que as Normas Regulamentadoras do MTE que são relativas à Saúde e 

Segurança do Trabalho instituíram apenas a obrigatoriedade do cumprimento pelas 

empresas e órgãos, seja ele público ou privado, que possuem empregados regidos 

pela CLT. Portanto, servidores públicos regidos por estatuto próprio estão à margem 

das NR e dependem de regulamentação específica. 

Assim, a implantação de medidas ergonômicas nos órgãos públicos torna-se 

falha pela falta de uma legislação específica, porque ações de promoção da saúde e 

bem-estar do trabalhador ficaram a espera de regulamentações. Mesmo diante de 

algumas recentes iniciativas vindas da administração pública federal apontando para 

mudanças na relação saúde-trabalho do servidor estatutário, ainda há carência de 

carecem de regulamentações específicas dotadas de proteção e prevenção da 

integridade e saúde do trabalhador. Desta forma, um levantamento da legislação 

nacional do servidor é necessário para apontar as causas das falhas da 

implementação destas ações. 

 



27 

 

2.3   Legislação nacional do servidor público 

 

Servidores públicos estão sob ordenamento jurídico diferente em relação à 

legislação trabalhista nacional, dependem de legislação específica seja na instância 

estadual, municipal ou federal, essa última não pode ser contrariada. Desde a 

promulgação da constituição até os dias atuais, a legislação relativa ao servidor 

público vem sendo instituída na tentativa de atender as demandas sociais dessa 

categoria de trabalhadores, através de leis complementares, leis ordinárias, 

decretos, instruções normativas, portarias, entre outras.    

A Constituição Federal em 1988 determina a instituição de regime jurídico 

único para Servidores Públicos nas três esferas governamentais. Assim, em 11 de 

dezembro de 1990 era publicada a Lei 8.112, que dispõe sobre o Regime Jurídico 

dos Servidores Públicos Civil da União, no qual nosso universo pesquisado está 

inserido. 

A Lei Orgânica de Saúde (Lei 8.080/90) determina que o SUS tem também 

como campo de atuação ações de promoção e prevenção relativas à saúde do 

trabalhador, entre elas participação em estudos, pesquisas, avaliação e controle de 

riscos existentes no processo de trabalho, assim como assistência médica na 

recuperação e reabilitação do trabalhador sem a distinção de trabalhador público e 

privado. Outro ponto importante dessa lei foi a competência do SUS em participar de 

normatização, fiscalização, controle e avaliação das condições do ambiente de 

trabalho, nas instituições e empresas públicas e privadas (BRASIL, 1990a). 

Já as Normas Regulamentadoras (NR) editadas pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego, por sua vez, são de extrema importância nas relações do trabalho por 

disporem sobre segurança e medicina do trabalho, porém estão voltadas 

estritamente aos trabalhadores sob o Regime CLT. Temas relacionados à saúde e 

segurança do trabalhador não foram contemplados pelo regime jurídico, e essa 

ausência dificultou a implantação de ações voltadas para a qualidade do ambiente 

laboral, deixando o servidor desprotegido de regulamentação. Exceção se aplica às 

NR 7 e NR 9, conforme Portaria 1.675 do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, que em seu texto recomenda essas normas para aplicação no serviço 

público. 

Para o regime CLT, em 1990, o Ministério do Trabalho editou a NR 17 – que 

trata sobre Ergonomia. Ainda que sua eficiência como resultado de aplicação ainda 
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seja pouco conhecida, esta norma estabelece parâmetros que permitem a 

adaptação das condições de trabalho de forma direta. Alguns avanços em relação 

ao trabalhador podem ser identificados após a edição da NR 17, como a utilização, 

respeito e preocupação de alguns parâmetros, além de atentar para a relevância do 

tema. No entanto, apesar de ser a única legislação nacional específica para 

Ergonomia, ela não se aplica ao servidor público.  

A Administração Pública vem tentando melhorar a atenção à saúde do servidor, 

apesar de ainda estar desenvolvendo suas próprias normas de proteção, e o 

resultado dessa política pode ser observado na criação de serviços de proteção, 

apoio e vigilância da saúde do servidor como os serviços de Saúde e Segurança do 

Trabalho. 

A fim de dirimir essa falta de regulamentação, com preocupação voltada à 

redução das doenças ocupacionais, aposentadorias precoces e aperfeiçoamento 

dos ambientes de trabalho e a fim de tornar seus processos laborais mais 

humanizados, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no uso de suas 

atribuições e competências através de Portarias e Orientações Normativas, passou, 

nesta última década, a regulamentar e orientar os procedimentos de atenção à 

saúde do trabalhador e as condições do ambiente de trabalho do Servidor Público. 

Apesar desses avanços, a legislação de proteção aos servidores ainda é superficial 

ao compará-lá com a legislação nacional dos trabalhadores regidos pela CLT.  

 

2.4    O Servidor Público 

 

O termo Funcionário Público muitas vezes é empregado de forma genérica 

para aqueles que estão a serviço do Estado, porém, a expressão, quando assim 

utilizada, é empregada de forma equivocada. O termo correto é Agente Público, que 

é toda pessoa física que exerça mandato, cargo, emprego ou função pública, 

mesmo que de maneira permanente ou transitória, remunerada ou gratuita, política 

ou meramente administrativa, conforme entendimento de Alexandrino e Paulo 

(2009). O termo Funcionário Público ainda é empregado no direito Penal, mas sua 

abrangência corresponde a Agente Público. 

A Constituição Federal de 1988 empregou a designação de Servidor Público 

para se referir aos trabalhadores de uma categoria dos Agentes Públicos que são: 
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agentes permanentes, profissionais a serviço do Estado, titulares de cargos 

públicos, efetivos ou em comissão, sempre sujeitos a regime jurídico de direito 

público (ALEXANDRINO E PAULO, 2009). 

Ainda existe outra categoria dos Agentes públicos que são os Empregados 

Públicos, esses que estão sob o regime contratual trabalhista (CLT), chamados de 

“celetistas”, ocupantes de empregos públicos com vínculo permanente, sujeitos a 

regime jurídico de direito privado.  

Os servidores públicos da União são contratados através da Lei 8.112 que 

dispõe sobre Regime Jurídico da relação de trabalho na Administração Pública, no 

qual estão inserido os Servidores Técnico-Administrativos em Educação das 

Instituições Federais de Ensino Superior. 

A análise do tema nos traz o entendimento que o Servidor Público não só faz 

parte da Administração Pública como é definitivamente a representação do Estado, 

uma vez que Pessoa Jurídica não possui vontade própria e seus atos são praticados 

por pessoas naturais por legitimidade de atuação no exercício legal das suas 

funções em prol do interesse público e do bem comum (ALEXANDRINO E PAULO, 

2009). Portanto, a relação jurídica, estatutária, que interliga o servidor público com o 

Poder Público não equipara a Administração Pública a tornar-se um empregador 

privado.  

Conhecendo e entendendo bem como se define especificamente o agente 

público — Servidor Público Federal — e sabendo que este não está sob a custódia 

das legislações trabalhistas da CLT, é preciso entender quais as normas que 

protegem e promovem a saúde e a segurança do Servidor Público Federal e qual 

órgão tem a competência para legislar sobre o tema. 

A Administração Pública Federal após levantamentos a cerca da situação da 

saúde dos servidores delegou ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

estabelecer uma política de ações e encaminhamentos de saúde entre os servidores 

(PONCE e FILHO, 2015). 

 

2.5    Política de Atenção a Saúde e Segurança do trabalho do Servidor  

 

Resguardada a condição estatutária do Servidor Público a relação com 

Administração Pública Federal - APF, ainda concorre em conflitos na adoção de 
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políticas sociais das condições de trabalho. A falta de uma estrutura sistemática 

organizacional que pudesse reunir as informações relativas à saúde e as reais 

condições de trabalho no setor público inviabilizava a capacidade de 

acompanhamento da situação dos servidores, causando um lapso de interação entre 

os serviços de saúde e de gestão dos recursos humanos.  

Na busca de dirimir essa lacuna, o Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão - MP vem intensificando a produção de Normativas para atender essa 

demanda do servidor público, entre elas a Portaria 1.675, de seis de outubro de 

2006, que instituiu o Manual para os Serviços de Saúde dos Servidores Civis 

Federais, que tem por objetivo propor uma política de seguridade social uniforme. 

Esta portaria também recepciona a utilização das Normas Regulamentadoras nº 7 e 

nº 9 do MTE como orientadora das ações dos serviços de saúde, normas estas que 

tratam respectivamente de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. 

Seguindo o caminho da regularização da atenção a saúde do servidor, em 

2009 é publicado o Decreto 6.833, que instituiu o Subsistema Integrado de Atenção 

à Saúde do Servidor Público Federal – SIASS, e que tem como pilares três eixos de 

atuação, que são a assistência à saúde, a perícia oficial e a promoção e prevenção 

da saúde dos servidores. Coordenar e integrar ações e programas, a partir de 

informações agrupadas, com equipe multidisciplinar, capaz de entender e avaliar os 

ambientes de trabalho levando em consideração aspectos ambientais e as relações 

de trabalho, para aperfeiçoar e integrar a atenção a saúde do servidor, esse é o 

grande desafio do SIASS. 

Outro grande avanço advindo com o Decreto 6.833/2009 foi a instituição do 

Comitê Gestor de Atenção a Saúde do Servidor, que tem as seguintes atribuições: 

aprovar diretrizes e regras; deliberar sobre propostas e procedimentos;  e orientar 

ações e programas relativos a saúde e segurança do trabalho no serviço público 

federal. A missão desse Comitê é tornar célere o atendimento ao servidor, 

especificamente no que se referirem as ações preventivas, e é composto por 

representantes dos Ministérios do Trabalho, da Educação, da Fazenda, do 

Planejamento, da Saúde, da Justiça e da Casa Civil (BRASIL, 2009). 

Ano seguinte ao Decreto 6.833/2009, o Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão, através de sua Secretaria de Recursos Humanos publicou a Portaria 

Normativa nº 3, de sete de maio de 2010, que estabelece a Norma Operacional de 
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Saúde ao Servidor – NOSS que tem como objetivo definir diretrizes para 

implementação das ações de vigilância aos ambientes e processos de trabalho e 

promoção da saúde do servidor (BRASIL, 2010). Esta normativa vem integrar o 

conjunto de ações da Política de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho do 

Servidor Público Federal, priorizando a prevenção dos riscos à saúde, a avaliação 

ambiental e a melhoria das condições e da organização do processo de trabalho, e 

essas ações devem ser tomadas por equipe multiprofissional com abordagem 

transdisciplinar. 

Outro ponto importante da Portaria Normativa nº 3 foi a adoção, instituída em 

seu art. 6º, inciso VI da Comissão Interna de Saúde do Servidor, que seria 

equivalente a existente Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA dos 

trabalhadores celetistas, prevista na NR – 5 do MTE (BRASIL,1978a). Cada órgão 

público, portanto, deverá constituir a sua própria comissão com representantes 

eleitos pelos servidores de sua instituição, e apesar de ainda não existir ato 

normativo regulamentando a constituição e funcionamento dessas comissões, 

alguns órgãos da APF já implantaram suas Comissões Internas de Saúde do 

Servidor, como por exemplo, o Ministério das Comunicações, a Universidade 

Federal de Goiás – UFG e a Universidade Federal do ABC – UFABC. 

Apesar de nenhuma norma ou regulamentação referente ao servidor público 

federal fazer referência ao termo ou orientação sobre ergonomia, definições como 

prevenção e promoção da saúde do servidor, condições de trabalho, organização do 

trabalho, processo de trabalho, riscos no trabalho, transversalidade, atuação de 

equipes multidisciplinares, demonstram a importância que a Administração Pública 

Federal passou a ter com o ambiente organizacional e que torna assim o serviço 

público um campo para atuação de intervenções ergonomistas de forma legal, 

excluindo-se a discricionariedade dos gestores. 

Para um entendimento sobre a eficácia e aplicabilidade das normas, é preciso 

entender o ordenamento jurídico sobre a ergonomia, ou seja, o conjunto organizado 

de normas jurídicas e suas interrelações sobre o tema. Apresentamos a simbologia 

gráfica do triângulo na figura 1, ideia consagrada no âmbito jurídico que foi proposta 

por Kelsen (1998) e é chamada de “a teoria da pirâmide jurídica”, usada para 

demonstrar a verticalidade hierárquica das leis. Trata-se de um escalonamento de 

normas, conforme afirma Lenza (2012), no qual a Constituição está no topo, em 

supremacia, e as demais leis não podem contrariá-la sob o risco de tornarem-se 
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nulas pelo vício de inconstitucionalidade, no chamado controle constitucional. 

Podemos observar na figura 1 o quadro esquemático hierarquizado das leis baseado 

na teoria de Kelsen (1998). 

 

Figura 1 – Pirâmide Jurídica de Kelsen, escalonamento de normas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: o autor, baseado na teoria de Kelsen de 1998, 2016. 

 

A evolução das leis e demais regulamentações referentes às relações de 

trabalho entre o a Administração Pública Federal e o servidor Público Federal 

estatutário e principalmente as editadas a partir da Política de Atenção a Saúde do 

Servidor estão apresentadas no quadro 1 abaixo e foram relacionadas respeitando a 

graduação hierárquica do ordenamento jurídico e suas respectivas publicações:  

 

Quadro 1 – Legislação da Saúde do Servidor Público Federal  

 

Ordenamento 

Jurídico 

Dispõe sobre Período 

Lei 8.080 Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde 

19/9/1990 

Constituição Federal 

Leis Complementares 

Leis Ordinais, Medidas 
provisórias, Leis delegadas 

Decretos 

Resoluções, Instruções 
Normativas, Portarias, etc. 
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Lei 8.112 Regime jurídico dos servidores públicos civis da União, 
das autarquias e das fundações públicas federais 

11/12/1990 

Lei 8.270 Remuneração dos servidores 17/12/1991 

Lei 11.907 Altera a Lei 8.112/90 sobre exames médicos periódicos 2/2/2009 

Decreto 97.458 Regulamenta a concessão dos Adicionais de 
Periculosidade e de Insalubridade 

11/1/1989 

Decreto 877 Regulamenta a concessão do adicional de irradiação 
ionizante 

20/7/1993 

Decreto 6.833 Institui o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do 
Servidor Público Federal - SIASS e o Comitê Gestor de 
Atenção à Saúde do Servidor - CGASS 

29/4/2009 

Decreto 6.856 Regulamenta os exames médicos periódicos de 
servidores. 

25/5/2009 

Decreto 7.003 Regulamenta a licença para tratamento de saúde 9/11/2009 

Decreto 7.944 Promulga a Convenção nº 151 e a Recomendação nº 159 
da Organização Internacional do Trabalho sobre as 
Relações de Trabalho na Administração Pública, firmadas 
em 1978 

6/3/2013 

Portaria Nº 

1.675 MP 

Institui o Manual para os Serviços de Saúde dos 
Servidores Civis Federais e recepciona a utilização das 
Normas Regulamentadoras nº 7 e nº 9 

10/10/2006 

Portaria 
Normativa nº 3 

MP 

Assistência à saúde suplementar do servidor 30/7/2009 

Portaria 
Normativa nº 4 

MP 

Orientações sobre exame periódico 15/9/2009 

Portaria 1.261 
MP 

Institui os Princípios, Diretrizes e Ações em Saúde Mental 
na Administração Pública Federal sobre a saúde mental 
dos servidores.   

5/5/2010 

Portaria 
Normativa nº 3 

MP 

Norma Operacional de Saúde do Servidor - NOSS. 
Implantar ações de vigilância aos ambientes e processos 
de trabalho e promoção à saúde do servidor. Comissão 
Interna de Saúde do Servidor Público - CISSP 

7/5/2010 

Orientação 
Normativa nº 3 

MP 

Regulamenta a licença para tratamento de saúde 23/2/2010 

Orientação 
Normativa nº 6 

MP 

Estabelece orientação sobre a concessão dos adicionais 
de insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante e 
gratificação por trabalhos com Raios-X ou substâncias 
radioativas. 

18/3/2013 

Orientação 
Normativa nº 16 

MP 

Aposentadoria especial para servidores que exerceram 
atividades em condições especiais no serviço público. 

23/12/2013 

Fonte: CONLEGIS - https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/legislacao/index.htm 

 

O Regime Jurídico Único dos servidores públicos federais (Lei 8.112 de 1990) 

prevê, em seu artigo 206-A, a obrigatoriedade da realização de exames periódicos 

pelos servidores, e tem como objetivo a preservação da saúde desses trabalhadores 
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em função dos riscos existentes no ambiente de trabalho e de doenças ocupacionais 

ou profissionais, ficando a condução desses exames sob a responsabilidade da 

administração central. Esses exames devem ser realizados a cada dois anos para 

servidores com idade até 45 anos, e anualmente para servidores acima dos 45 anos, 

e anualmente também para os servidores que estiverem expostos a riscos que 

desencadeiem ou agravem doenças ocupacionais ou profissionais e para portadores 

de doenças crônicas. No entanto, é licito ao servidor recusar-se a realizar os exames 

periódicos, porém deverá declarar formalmente. 

A Lei 8.213 de 1991, no seu artigo 20 Inciso I e II, define doença ocupacional e 

doença profissional. Nos termos da lei, a doença ocupacional é aquela que pode 

acometer os trabalhadores, independente da sua atividade, em função das 

condições em que o trabalho é realizado. A doença profissional ela é inerente à 

atividade, sendo desencadeada pelo exercício peculiar da atividade. 

Outro fator que vem preocupando a Administração pública é o número de 

aposentadorias por invalidez, ainda que seja observada uma redução nos 

percentuais em relação à década passada, este número ainda é bem representativo 

ao se considerar os custos anuais. Entre os anos de 2010 a 2015 houve variação de 

6,9% a 4,8% em relação ao total de aposentadorias registradas em todo serviço 

público federal, o que representa nesse período uma média anual de 785 servidores 

incapacitados, de acordo com o Boletim Estatístico de Pessoal e Informações 

Organizacionais de fevereiro 2016 (BRASIL, 2016). 

Portanto, cabem às instituições a prestação de exames periódicos, seja 

diretamente pelo órgão ao qual o servidor está vinculado ou através de convênio, 

cooperação ou em parceria com entidades públicas ou privadas. O cumprimento 

dessa responsabilidade é importante para o acompanhamento da saúde dos 

servidores, e esse acompanhamento é fundamental para manter a qualidade de vida 

no trabalho e essas informações geradas podem servir para direcionar possíveis 

ações ergonomizadoras, que podem e devem ser adotadas nas instituições públicas. 

A capacidade de transformação do trabalho através da ergonomia faz dela não 

apenas uma ferramenta de evitar riscos e dirimir patologias, mas também um 

instrumento fundamental na contribuição da melhoria da saúde no trabalho.  

Em alguns Órgãos ou Entidades da Administração Pública direta ou indireta, 

apesar de não ter legislação específica que determine a adoção de medidas 

ergonômicas, existem ações voltadas à saúde do servidor. Para Ricart (2011), a 
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ausência de uma política nacional de saúde do servidor articulado pelo Estado 

Brasileiro e também a inexistência de um sistema de informação dificultou o 

dimensionamento das demandas e fez surgir de maneira aleatória os serviços de 

atenção à saúde do servidor com critérios e organizações bem diferentes, o que 

resultou em atendimentos, diagnósticos e procedimentos dissonantes. 

 

2.6    O NEFD ambiente escolhido para estudo 

 

As Instituições de Ensino Superior Federal normalmente possuem em sua 

estrutura organizacional órgãos que tem por característica certa autonomia e 

independência de gestão, e na UFPE essas unidades administrativas correspondem 

aos órgãos suplementares, entre os quais está o NEFD. Este órgão é responsável 

por estimular e desenvolver projetos relacionados às práticas esportivas para a 

comunidade acadêmica. Sem lotação própria de pessoal docente, O NEFD está a 

serviço da Universidade colaborando com ensino, pesquisa e extensão, e funciona 

disciplinado pelo regimento da reitoria e sua direção está diretamente subordinada 

ao reitor, conforme art. 13 do Estatuto da UFPE de 1975 (UFPE, 1975).  

Para dar suporte às atividades desportivas dos cursos de graduação a 

Universidade Federal de Pernambuco, necessitava-se de uma estrutura que 

contemplasse os alunos com áreas específicas para as aulas práticas. Desta forma, 

anterior ao funcionamento dos cursos de graduação em Educação Física, foi criado 

através da Resolução nº 02/1972 do Conselho Universitário da UFPE, o Centro 

Esportivo Universitário, hoje denominado Núcleo de Educação Física e Desportos - 

NEFD, à época nos moldes do Centro Esportivo da Universidade Federal de Minas 

Gerais.  

O antigo Centro Esportivo Universitário, hoje NEFD, órgão suplementar da 

UFPE, conforme o artigo 1º de seu regimento, tinha por finalidade programar, 

supervisionar e coordenar as atividades esportivas do corpo discente, visando não 

só a integração dos estudantes na vida universitária, como também a despertar, 

desenvolver e aprimorar suas forças físicas, morais, cívicas, psíquicas e sociais. 

Em 1971, foi criada a Divisão de Desportos Universitários - DDU, que mais 

tarde foi transformada em Centro Desportivo Universitário - CDU, e, com a criação 

dos órgãos suplementares, foi transformado em Núcleo de Educação Física e 
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Desportos, com atribuições administrativas, mas comportando em seu bojo os 

encargos de ensino, pesquisa e extensão inerentes ao Departamento de Educação 

Física. 

Além dos cursos de bacharelado e licenciatura em Educação Física é 

desenvolvido nesse setor o Plano Nacional de Formação de Professores da 

Educação Básica – PARFOR, que tem como objetivo ofertar educação superior, 

gratuita e de qualidade, para professores em exercício na rede pública de educação 

básica. Para além da formação superior, diversas pesquisas científicas e projetos de 

extensão são desenvolvidos, entre eles o Programa de Iniciação no Desporto 

Especial - PRONIDE que consiste em um conjunto de ações educativas que 

integram a cultura esportiva ao atendimento individual e social de pessoas 

portadoras de deficiência. O estímulo à prática esportiva oportuniza aos 

participantes a possibilidade de integrar-se a um outro projeto, o PARATLETA. Esse 

tem o objetivo de treinamento desportivo para competições nacionais e 

internacionais, no qual já possui alguns medalhistas Paraolímpicos.  

Hoje o NEFD possui 4.875 m2 de área construída entre quadras, salas de aula, 

salas de serviço administrativo, laboratórios, sala de musculação, piscinas, e outros; 

e 24.392 m2 de área externa que estão pista de atletismo, campos de futebol e áreas 

de convivência conforme pode ser visualizado nas figuras 2 e 3 abaixo: 

 

Figura 2 – Vista aérea do NEFD 

 

 
Fonte: Google Maps - www.google.com.br/maps, 2015. 
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Figura 3 – Planta baixa do NEFD 

 
Fonte: Superintendência de Infraestrutura da Universidade Federal de Pernambuco, 2016. 

 

No período da pesquisa, esta unidade gestora contava com o efetivo de 

quatorze servidores técnicos administrativos, responsáveis pela gestão do órgão, e 

dezessete funcionários terceirizados que desempenham suas atividades laborais na 

manutenção e limpeza das instalações, além de três funcionários contratados sobre 

o regime da CLT que contribuem nos serviços administrativos, conforme 

organograma na figura 4 abaixo: 
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Figura 4 – Organograma do NEFD 

 

 
Fonte: o autor, 2016. 

 

O NEFD tem a responsabilidade de desenvolver atividades físicas para a 

comunidade acadêmica e do entorno, mas também tem o compromisso de promover 

ações de melhoria da saúde do servidor, a fim de reduzir índices de doenças, 

acidentes de trabalho e aposentadorias por invalidez, e essas ações poderiam estar 

aliadas as deliberações do serviço de Saúde e Segurança do Trabalho. 

 

2.7 SEST da UFPE 

 

O Serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho - SEST da UFPE funciona 

desde o ano de 2010 nas dependências do NASS - Núcleo de Atenção à Saúde do 

Servidor, e está subordinado a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de 

Vida - PROGEPE. Tem como objetivo dar sustentação às iniciativas de atenção à 

saúde e segurança ocupacional dos servidores, contribuindo para execução de 

atividades laborais mais seguras e ambientes satisfatórios a partir de 

recomendações que vão desde aquisições de equipamentos, insumos dotados de 

modernizações tecnológicas, organização de trabalho até as relações de trabalho. 
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 Atualmente, este órgão da UFPE possui cinco servidores, sendo dois 

Engenheiros de Segurança do Trabalho e três Técnicos de Segurança do Trabalho. 

Esses profissionais estão responsáveis por desenvolver suas atividades nos três 

campi da Universidade: Recife, Centro Acadêmico de Vitória e Centro Acadêmico do 

Agreste, sendo este último localizado a 130 km de distância da sede do SEST no 

Recife. O público-alvo de atendimento do SEST compreende um universo de 2.265 

docentes e 4.132 técnico-administrativos (UFPE, 2015), um número 

proporcionalmente alto se comparado com a equipe atual, e essa população fica 

virtualmente maior se considerarmos os alunos que desenvolvem atividades de 

estágios laborativas. 

Entre as atribuições do SEST, podemos destacar: elaborar laudos técnicos de 

insalubridade e periculosidade, laudo das condições ambientais para fins de 

orientações de licitação, disseminação de normas e leis de saúde e segurança do 

trabalho, redução e controle dos riscos, apoiar os setores em ações de adequação 

do ambiente laboral para que possam alcançar o cumprimento das legislações 

vigentes visando o bem-estar e a integridade do servidor público (UFPE, 2012). 

O setor é dotado de equipamentos de aferição como: luxímetro, que afere a 

iluminância, natural e artificial; decibelímetro, que registra ruídos do ambiente; 

dosímetro, que afere o ruído recebido pelo trabalhador durante toda a sua jornada 

de trabalho; psicrômetro, que afere a umidade relativa do ar do ambiente. As 

manutenções e calibrações desses equipamentos são realizadas por empresas de 

assistência técnica com certificação, através de contratos firmados por licitações. 

O SEST iniciou em 2014, em diversos setores, a elaboração do Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, e tem como meta a produção de seis 

PPRA por ano. Já foram concluídos seis PPRA e outros seis estão em andamento, e 

a prioridade de atendimento dos setores está de acordo com a identificação de 

riscos que podem gerar danos iminentes. 

Até o momento, não foi instituída na UFPE a Comissão Interna de Saúde do 

Servidor prevista na Portaria Normativa nº 3 do MP, que equivale a CIPA para os 

trabalhadores regidos pela CLT. O não cumprimento desta normativa deixa a 

atenção à saúde do servidor um pouco à margem das prioridades institucionais, sem 

um colegiado que possa observar e intervir nas situações do ambiente laboral que 

afetam o trabalhador, enquanto os servidores convivem com as consequências das 

condições de trabalho que podem causar danos irreparáveis.   
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O trabalho, na realização das suas atividades cotidianas, exerce no trabalhador 

constrangimentos que inerentemente lhes causam desgastes e danos. Esses fatores 

com sua intensidade e tempo geram custos para o indivíduo que podem ser físico, 

mental ou social. Os custos humanos do trabalho podem ser lesões permanentes ou 

temporárias, doenças profissionais, fadigas, estresse e até mesmo a morte, e esses 

custos são consequências de acidentes ou incidentes de trabalho e também da 

carga de trabalho, esta que pode ser entendida como a consequência dos 

constrangimentos impostos ao trabalhador durante a realização de suas atividades 

laborativas (MORAES & MONT`ALVÃO, 2000).  

 

2.8  Carga de trabalho 

 

Quando falamos em carga de trabalho, surgem alguns questionamentos: qual a 

definição de carga de trabalho? Como avaliá-la? Qual o seu parâmetro ideal para o 

trabalhador e empregador? O que diz a literatura? Sua influência afeta a 

produtividade, o rendimento e a qualidade do trabalho.  

No contexto do serviço público, surgem inquietações quando pensamos: será 

que o servidor público, apesar de muitas vezes não sofrer diretamente com a 

pressão do capital de produção, portanto nem sempre necessita enfocar a qualidade 

da gestão, está sujeito mesmo assim a uma excessiva carga de trabalho, e essa 

exposição causam consequências à saúde e bem-estar do trabalhador e a qualidade 

organizacional do ambiente de trabalho?  

Carga de trabalho é um conceito tradicional e bem difundido na ergonomia, 

porém, existem suas controvérsias. Diversas definições surgem: Stoll et al. (2007) 

define que carga de trabalho é qualquer esforço fisiológico resultante de reações. Já 

Diniz e Guimarães (2004), definem que carga de trabalho é o efeito que a demanda 

tem sobre o trabalho, em relação ao esforço mental e físico, relacionado à 

quantidade de informações processadas em conjunto com o esforço empregado 

para realizar a tarefa. Para Moraes & Mont`alvão (2000) a carga de trabalho é a 

relação entre constrangimentos impostos pela tarefa, pela interface, pelos 

instrumentos e pelo ambiente em conjugação com as atividades desempenhadas e 

a capacidade de trabalho do indivíduo. 
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Ainda segundo Wisner (1987), carga de trabalho é o conjunto de esforços 

desenvolvidos para atender as exigências das tarefas e às condições de trabalho 

impostas pela organização do trabalho. Apesar dos diferentes pontos de vista, todos 

eles concordam com a influência da carga de trabalho no ambiente laboral.  

No entanto, para Abrahão et al. (2009), apesar de bastante utilizado, o conceito 

de carga de trabalho é problemático, e um tanto ultrapassado, pois este conceito 

remete uma ideia de medição do trabalho, o que para os autores é difícil mensurar 

os parâmetros que possam atribuir uma relação de causa e efeito a partir da análise 

do fenômeno trabalho, pela dificuldade de mensuração de variáveis, das quais 

possam determinar e quantificar a carga de trabalho ideal ou aceitável. 

É importante ressaltar que medir a carga de trabalho é uma avaliação sob o 

ponto de vista de quem executa a tarefa, e não uma avaliação pura da tarefa 

(CORRÊA, 2003). Tentativas de medir carga resultam em imprecisões, pois contêm 

um ponto de vista simplificador da realidade, muitas vezes não levam em conta 

diferentes estratégias e as inter-relações entre os fenômenos que envolvem o 

trabalho (ABRAHÃO et al., 2009). Para Ballardin e Guimarães (2009), indivíduos 

expostos as mesmas tarefas podem ter níveis de cargas diferentes, isso vai 

depender de alguns fatores como experiência, conhecimento profissional, condições 

fisiológicas, aspectos sócio-relacionais do ambiente, etc. Por isso, algumas 

variabilidades interindividuais e intraindividuais precisam ser consideradas para 

determinação de um parâmetro de carga de trabalho. 

Carga mental ou cognitiva, carga física e carga psíquica são encontradas na 

literatura como classificação da carga de trabalho. A carga de trabalho mental ou 

cognitiva é um conceito que já é normalizado e previsto pela ISO — Organização 

Internacional para Normalização — que em 1991 editou através de seu Comitê 

Técnico as ISO 10075, ISO 10075-2 e ISO 10075-3 (INTERNATIONAL 

ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 1991, 1996, 2004). Estas normas 

tratam de princípios ergonômicos relacionados à carga de trabalho mental, como 

definição, consequências e efeitos do estresse mental e tensão mental, e também 

requisitos relativos a métodos para medir e avaliar a carga mental. Essa 

normalização destina-se também a promover o uso comum da terminologia entre 

especialistas e profissionais no campo da ergonomia, bem como em outros campos 

de estudo. Ainda, a ISO 10075 lista alguns efeitos prejudiciais que decorrem da 



42 

 

tensão mental, como fadiga mental, monotonia, vigilância reduzida e saturação 

mental.  

Geralmente, ao se referir à carga de trabalho, trata-se em muitas situações de 

uma referência ao excesso, descrita como sobrecarga. Execuções insuportáveis de 

carregamento de peso, manutenção de posturas inadequadas que trazem 

desconforto e dores com o passar do tempo, ritmo de trabalho alto e o tempo de 

recuperação ineficiente, horários de trabalham que influenciam no tempo do sono ou 

na sua qualidade, a incapacidade de assimilar, reconhecer e tratar as informações, 

tarefas concomitantes que não são possíveis serem realizadas, pressão que 

extrapolam seus limites, o assédio, são alguns fatores que indicam uma sobrecarga 

de trabalho (ABRAHÃO et al., 2009). Ainda, além das cargas de trabalho gerarem 

sobrecarga existe a subcarga de trabalho, e que também pode ser tanto prejudicial 

ao trabalhador e ineficiente ao trabalho (AMALBERTI,1996). 

Portanto, esses fatores quando evidenciados nos alertam que é necessário 

repensar as tarefas e a organização do trabalho para dirimir, erradicar ou evitar 

consequências danosas à saúde do trabalhador, os insucessos nas atividades, os 

problemas na qualidade, eficiência e desempenho da produtividade e a segurança 

do ambiente.   
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3 MÉTODO 

 

O método norteador desta pesquisa baseia-se na Análise Macroergonômica do 

Trabalho - AMT, proposto por Hendrick (1993) e Guimarães (1999), método de ação 

ergonômica com abordagem participativa, que permite conhecer a realidade através 

da interação direta dos envolvidos para transformação efetiva dessa realidade 

laborativa. O que distingue a AMT é sua dimensão de ação, ao propor contribuir com 

a melhoria da qualidade de vida e de trabalho, e sua intervenção inicia na 

organização do trabalho, passa pelos processos de trabalho até chegar ao posto de 

trabalho, numa visão completa do sistema laboral. Esse estudo estrutura-se 

contemplando três fases iniciais do método: levantamento ou apreciação 

ergonômica, análise da situação ou diagnose ergonômica e proposições de 

melhorias.  

A perspectiva macro da Ergonomia atual estabelece o ser humano, a 

organização, o ambiente e a máquina como um todo de um sistema mais amplo e 

complexo, uma evolução na intervenção que evita a restrição a questões de posto 

de trabalho e atua também em nível organizacional. Sua aplicação aborda desde os 

níveis mais abrangentes até os níveis mais restritos e pontuais do problema, com 

ênfase na abordagem participativa, ou seja, com participação efetiva dos indivíduos 

que estão envolvidos no processo de trabalho (GUIMARÃES, 2009). 

Essa abordagem participativa da macroergonomia enfoca a interface humano-

organização, levando em consideração o processo de trabalho e a forma de 

organização, e está estruturada em quatro elementos que formam os subsistemas 

tecnológico, pessoal, ambiente externo e arquitetura organizacional. As interações e 

harmonia desses elementos contribuem para o desenvolvimento e a qualidade das 

atividades laborativas, a segurança e saúde do trabalhador e seus resultados 

produtivos, conforme afirma Hendrick e Kleiner (2006). Atribuindo aos atores uma 

efetiva participação no processo, permite-se que o conhecimento seja construído e 

evolua a partir da inter-relação do saber acadêmico/científico com a experiência do 

trabalho, a prática. 

A preocupação na escolha do método de estudo para desenvolver esse 

trabalho foi pautada em encontrar possibilidades de um olhar amplo no contexto do 

ambiente laboral, sabendo-se que de fato as Análises Ergonômicas, segundo Vidal 
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(2002), são análises quantitativas e qualitativas que permitem a descrição e a 

interpretação do que acontece na realidade da atividade enfocada.  

O percurso metodológico dessa pesquisa apresenta três momentos distintos: o 

primeiro uma pesquisa documental, o segundo uma pesquisa de campo descritiva, e 

por fim uma consolidação dos dados para análise, discussão, reflexão e 

proposições.  

 

3.1 Método e ferramentas 

 

Como forma de caracterizar o método utilizado para intervenção ergonômica, 

este trabalho de pesquisa propõe-se a uma classificação do tipo exploratória e 

descritiva. Trata-se de uma pesquisa exploratória porque se propôs uma análise das 

legislações trabalhistas e medição das condições ambientais do local de trabalho a 

fim de melhor entender a realidade que se pretendeu conhecer, os seus significados 

e o contexto que está inserido.  

O viés descritivo vem tanto da análise da situação real do trabalho, como do 

conhecer, descrever, observar e interpretar as características dos trabalhadores 

(RAMPAZZO, 2004). 

Para entender a situação do trabalho real que se apresenta, foi necessária uma 

revisão da literatura, e também conhecimentos das legislações vigentes que tratam 

sobre as condições ergonômicas do trabalho, como por exemplo a Norma 

Regulamentadora 17 de 1978 e suas atualizações, as Leis do trabalho como CLT e 

o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos civis da União, das autarquias e 

das fundações públicas federais como também foram consultadas as Portarias e 

Orientações Normativas do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, estas 

que estabelecem alguns parâmetros para abordar a Ergonomia no ambiente laboral 

do serviço público. 

Dessa forma, a nossa estratégia inicial de pesquisa foi realizar uma análise 

documental sobre a legislação da Política de Atenção a Saúde do Servidor, após o 

cumprimento desta fase, aplicamos procedimentos sistemáticos para identificação 

quantitativa e qualitativa das condições reais de trabalho através da análise da 

demanda, análise da tarefa e análise da atividade, compreendendo basicamente as 

etapas propostas por Guérin et al. (1997). 
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Os instrumentos de coletas de dados que fizeram parte dessa pesquisa foram: 

entrevista e questionários, caracterizando a técnica de observação participante, 

como preceitua Minayo (2004), e cujo campo empírico contou com a participação de 

quatorze servidores técnico-administrativos lotados no NEFD.  

A escolha por utilizar diferentes técnicas de coleta de dados vem do 

entendimento de Dul e Weerdmeester (2012), que para obter uma compreensão 

melhor da situação, é interessante fazer uso de mais de uma técnica de coleta e 

análise de dados, lado a lado.  

As ferramentas utilizadas foram entrevistas individuais semiestruturadas, 

questionário adaptado do ICT - Índice de Capacidade para o Trabalho e questionário 

NASA-TLX (National Aeronautics and Space Administration/Task Load Index) 

adaptado. Todas as ferramentas foram aplicadas ao entrevistado no mesmo dia de 

forma sequencial.  

Durante a coleta de dados, foram considerados aspectos éticos perante os 

entrevistados, necessários à condução de uma pesquisa científica. Portanto, alguns 

princípios e procedimentos foram evidenciados e esclarecidos aos participantes 

como a confidencialidade, não-identificação das respostas, a espontaneidade 

voluntária de participar do estudo e os objetivos da pesquisa. Antes da aplicação das 

ferramentas, os participantes tomaram conhecimento do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido e assinaram-no concordando com a participação voluntária da 

pesquisa. 

O ICT – um dos questionários aplicados – foi desenvolvido por pesquisadores 

do Instituto de Saúde Ocupacional da Finlândia em 1997. É um instrumento muito 

utilizado para diagnósticos de avaliação de Serviços de Saúde Ocupacional, e um 

dos seus objetivos é revelar o nível no qual o trabalhador consegue realizar bem 

suas atividades.  

As questões/indagações do ICT estão voltadas às exigências físicas e mentais 

do trabalho desenvolvido, e o estado de saúde do trabalhador. Com a aplicação do 

ICT é possível identificar, em um estágio precoce, trabalhadores e ambientes de 

trabalho que necessitam de medidas de apoio (TUOMI et al., 2010). 

O resultado das respostas do questionário ICT pode atingir um escore que vai 

de sete a 49 pontos, e esse número retratará a percepção do trabalhador sobre sua 

própria capacidade para o trabalho. De acordo com a classificação dos resultados, 

são sugeridas medidas como restaurar, melhorar, apoiar ou manter a capacidade de 
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trabalho, respectivamente de acordo com as classificações baixa, moderada, boa ou 

ótima para a capacidade do trabalho, conforme consta no quadro 2 abaixo: 

 

Quadro 2 – Classificação do Índice de Capacidade do Trabalho  

 

Pontos Capacidade para o trabalho Objetivos das medidas 

7 - 27 Baixa Restaurar a capacidade para o trabalho 

28 - 36 Moderada Melhorar a capacidade para o trabalho 

37 - 43 Boa Apoiar a capacidade para o trabalho 

44 - 49 Ótima Manter a capacidade para o trabalho 

Fonte: Tuomi et al.(2010, p.11) 

 

Esse índice que mostra a percepção do trabalhador fundamenta a promoção, 

colaboração ou a criação de um programa de ajuda que favoreça a capacidade de 

trabalho. E o sucesso desse programa vai depender das habilidades dos 

profissionais de saúde e segurança do trabalho juntamente com o comprometimento 

dos gestores para assegurar as condições psicológicas e econômicas, conforme 

afirma Tuomi (2010). 

A escolha do ICT foi relevante para este estudo pelo fato de que mais de ¾ do 

universo pesquisado tem mais de 45 anos de idade, e segundo Tuomi (2010), os 

fatores que levam a diminuição da capacidade do trabalho começam a se acumular 

na “meia-idade” e são observados em trabalhadores com idade em torno de 45 

anos. A capacidade para o trabalho é a base do bem-estar, e essa não permanecerá 

satisfatória caso não haja busca pelo equilíbrio dos fatores que a influenciam. 

Já para mensurar a carga de trabalho, houve a opção de adotar o questionário 

NASA-TLX, por se tratar de uma ferramenta que permite, que de forma subjetiva, 

obter através da percepção pessoal do entrevistado uma pontuação geral da carga 

de trabalho, baseada na mensuração de alguns componentes relacionados ao 

trabalho.  

O NASA-TLX utiliza seis fatores para definir um valor multidimensional de 

carga de trabalho geral. A fim de esclarecer os entrevistados sobre as dimensões 

consideradas, a definição de cada componente foi apresentada no questionário, e 

são demonstradas a seguir no quadro 3: 
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Quadro 3 – Componentes da carga de trabalho e suas definições, de acordo com o 

NASA – TLX 

 

Componentes da carga de trabalho Definição 

Demanda mental 
Atividade mental requerida para a realização do 

trabalho 

Demanda física 
Atividade física requerida para realização do 

trabalho 

Demanda temporal 

Pressão imposta na realização do trabalho, ou 

seja, pressão para que se utilize o menor tempo 

possível em uma tarefa e/ou se faça mais tarefas 

no menor tempo 

Esforço (físico e mental) 

O quanto que se deve trabalhar, tanto no aspecto 

físico como mental, para se atingir um nível 

desejado de desempenho 

Performance 
Nível de satisfação com o desempenho pessoal 

na realização do trabalho 

Nível de frustração 

Fatores que inibem a realização do trabalho (por 

exemplo, insegurança, irritação, falta de estímulo, 

estresse, contrariedades, etc) ou influenciam a 

realização do trabalho  

Fonte: NASA – TLX, 1986. 

 

O questionário foi estruturado em três blocos, sendo o primeiro deles voltados 

para o levantamento das características sociodemográficas dos entrevistados; na 

sequência o segundo bloco de questões, que realiza a comparação entre os fatores 

influenciadores na carga de trabalho, no qual o participante escolhe um entre cada 

par de fatores que seja mais significativo no desenvolvimento do seu trabalho, num 

total de quinze comparações entre pares de fatores. Já no terceiro bloco do 

questionário, o entrevistado escolhe um ponto em uma escala contínua de 15 cm, 

que seja relativo ao nível de influência ou contribuição de cada um dos fatores para 

a carga de trabalho. O NASA-TLX foi adaptado e validado por Diniz e Guimarães 

(2004), e essa adaptação teve como objetivo facilitar o preenchimento do 

questionário e aumentar as possibilidades de análise. 
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Todos os servidores técnico-administrativos, num total de quatorze, que nos 

últimos 12 meses estiveram lotados no NEFD e que desempenham ou 

desempenharam suas atividades em três setores distintos do mesmo órgão 

suplementar, foram convidados a participar voluntariamente desta pesquisa, durante 

um intervalo do expediente. Os objetivos da pesquisa, assim como as instruções 

para preenchimento, foram esclarecidos através de uma breve apresentação da 

pesquisa realizada de forma expositiva e também por ocasião do início do 

questionário. A coleta dos dados foi realizada num período de 15 dias em dois 

turnos, manhã e tarde, durante o primeiro semestre de 2016. Para validação dos 

questionários, é exigido que os mesmos estejam completamente respondidos; 

portanto como não houve ausência de respostas em nenhum dos catorze 

questionários, todos eles foram validados e considerados para esta pesquisa. 

 

3.2   Estratégias Metodológicas do estudo 

 

Antes de iniciar a pesquisa de campo descritiva, foi feito um encontro em uma 

sala de aula do NEFD com os servidores que atendiam a delimitação do universo a 

ser pesquisado, e neste momento a pesquisa foi apresentada de forma expositiva. 

Os recursos didáticos utilizados nessa atividade foram apresentação de slides 

projetados, extrato da pesquisa resumida (apêndice D) e modelos dos questionários 

impressos (apêndices B e C). O tempo de duração da apresentação da pesquisa 

aos servidores durou aproximadamente sessenta minutos, entre apresentação e 

discussão. Ao término da palestra, agendamos os dias das entrevistas para aqueles 

que desejaram participar voluntariamente. 

As questões que pautaram as entrevistas (apêndice A) foram: a) Fale das 

atividades do seu trabalho.; b)  Já participou de alguma intervenção ergonômica ou 

de segurança do trabalho no seu local de trabalho?; c) Fez ou faz atividade física no 

NEFD?; d) Pratica ou praticou alguma atividade física? Quanto tempo?;  e  e) Há 

treinamentos e ou capacitações para realização do seu trabalho?  

Esperou-se que o universo pesquisado expressasse através da fala aspectos 

relacionados ao desenvolvimento de sua função, como forma de desempenho, 

aspectos organizacional, físico, ambiental e interpessoal, tanto para os fatores que 

os incomodem ou apreciem nas suas atividades diárias. Quando em alguma 
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entrevista as respostas foram breves e sucintas, realizamos mais perguntas para 

enriquecer as unidades de análise e aumentar o repertório do conteúdo das 

respostas.  

Além da entrevista inicial, outro questionário adotado para compreender a 

situação de trabalho foi o ICT - Índice de Capacidade para o Trabalho (apêndice B). 

E por último, a aplicação do segundo questionário, o NASA-TLX adaptado 

(apêndice C), que identifica a carga de trabalho dos servidores.  

 

3.3   Modelo de análise 

 

Os dados das entrevistas foram analisados e categorizados por assuntos e 

temas abordados, assim como a contagem da frequência que apareceram. 

Conforme surgiram os temas, estes foram agrupados por afinidade e proximidade 

em diferentes categorias, e dentro dessas também foram elaboradas subcategorias 

de análise. Todas as categorias e subcategorias foram analisadas à luz de 

referenciais teóricos. 

O questionário ICT foi analisado conforme orientações do Índice de 

Capacidade para o Trabalho desenvolvido por pesquisadores do Instituto de Saúde 

Ocupacional da Finlândia em 1997, publicado e traduzido para a língua portuguesa 

em 2010 (TUOMI et al., 2010). 

O segundo questionário aplicado, o NASA-TLX, foi analisado de acordo com as 

orientações de seus idealizadores seguindo o Manual NASA Task Load Index 

(NASA-TLX) e suas adaptações realizadas por Diniz e Guimarães (2004). 

 

3.4   Coleta de dados 

 

Para participar da entrevista assim como responder os questionários, foi 

disponibilizada uma sala reservada no próprio ambiente de trabalho, e neste 

momento foram esclarecidos os objetivos e motivos da pesquisa e sua importância 

antes do início da aplicação das ferramentas de pesquisa. Todos os quatorze 

participantes tomaram conhecimento do Termo de consentimento livre e esclarecido 

(apêndice E) e assinaram concordando com a participação voluntária da pesquisa. 
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Como o universo pesquisado é um número pequeno, os quatorze servidores lotados 

nos últimos doze meses no setor foram convidados a participar de forma voluntária.  

As entrevistas semiestruturadas foram aplicadas individualmente e gravadas 

através de um aplicativo de um aparelho smartphone, e posteriormente transcritas e 

categorizadas por unidades de análise (BARDIN, 2007). Na busca de encontrar 

informações contidas nas falas dos trabalhadores, que são objetos da pesquisa, 

essas unidades são fatores que ajudam a compreender as influências, importâncias 

e seus impactos na carga de trabalho e na capacidade para o trabalho. Essa 

estratégia é uma maneira de coletar fatos da realidade vivenciada, dados estes que 

podem ser objetivos ou mesmo subjetivos, Minayo (2004).  

Na sequência da entrevista, os dois questionários — ICT - Índice de 

Capacidade para o Trabalho e NASA-TLX Adaptado — foram entregues em seus 

respectivos formulários para serem preenchidos pelo próprio servidor. 

 

3.5    Análise dos dados 

 

Os dados obtidos nos questionários ICT e NASA-TLX serviram de fonte para 

complemento, contribuição e enriquecimento da análise dos resultados advindos das 

entrevistas, que integrados formaram um conjunto de dados que, apesar de 

abordados metodologicamente com ferramentas distintas, formaram subsídios para 

o estabelecimento de relações a fim de atender os objetivos do estudo da ergonomia 

para o servidor público, já que o resultado encontrado advém da percepção dos 

trabalhadores aliada às informações de capacidade do trabalho com a carga de 

trabalho. 

As entrevistas foram transcritas para viabilizar a análise do conteúdo, levando 

em consideração as fases de pré-análise, da exploração do material e do tratamento 

dos resultados: inferência e interpretação, conforme preceitua Bardin (2007). A 

análise do conteúdo é uma ferramenta de pesquisa que reúne um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações que tem o objetivo de uma descrição de 

conteúdo de maneira objetiva e sistemática (BARDIN, 2007). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

4.1    Perfil Sociodemográfico 

 

O perfil sociodemográfico do universo populacional estudado dos servidores 

técnico-administrativos está apresentado na tabela 1. Dos quatorze participantes da 

pesquisa, dez são do sexo masculino e quatro são do sexo feminino, representando 

71% e 29% respectivamente,  e apresenta faixa etária entre 26 a 62 anos e tempo 

de serviço na instituição que varia entre 1,67 a 38,00 anos.  

Ao dispor a idade dos entrevistados em ordem crescente conforme mostra o 

gráfico 1, a mediana da idade dos participantes é de 51 anos, ou seja, metade dos 

participantes tem idade igual ou superior a 51 anos. A média de idade dos 

participantes é de 47 anos de idade. 

 

Gráfico 1 – Idade dos participantes 

 
Fonte: o autor, 2016. 

 



52 

 

Sobre a forma de ingresso no quadro efetivo do Serviço Público Federal, onze 

trabalhadores ingressaram no serviço através de Concurso Público, e apenas três 

servidores foram incorporados ao quadro após o surgimento da obrigatoriedade de 

participar de certame para ingresso no Serviço Público Federal. Quatro começaram 

a trabalhar antes dos 18 anos de idade, em atividades diversas das que exercem 

atualmente. Outros quatro servidores já possuem tempo de serviço para 

aposentadoria, mas preferem continuar trabalhando, em contrapartida recebem 

abono de permanência, um incentivo pecuniário pago ao servidor que já preencheu 

todos os requisitos para se aposentar, mas opta por permanecer na ativa. 

O nível de escolaridade mínimo exigido para os cargos ocupados atualmente é 

ensino fundamental, com os cargos de Servente de limpeza, Contínuo, Auxiliar em 

administração, logo em seguida a exigência é de ensino médio, com os cargos de 

Assistente em Administração e Técnico em Enfermagem, e vai até o nível superior, 

no cargo de Médico; com quatro, nove e um servidor respectivamente em cada nível 

de escolaridade. Apenas dois servidores mantêm o mesmo nível de escolaridade do 

que é exigido para o cargo, os demais servidores têm nível de escolaridade acima, 

sendo três com pós-graduação stricto sensu: um com doutorado, dois com 

mestrado; quatro com pós-graduação lato sensu, e dois com ensino superior. 

Apenas cinco servidores não possuem graduação em ensino superior, sendo quatro 

com ensino médio e um com ensino fundamental.  

É importante evidenciar que dos quatorze servidores, quatro são alunos 

regularmente matriculados em curso de pós-graduação stricto sensu e três estão 

participando de processos seletivos para ingresso em pós-graduação stricto sensu,  

mostrando uma evidente e constante busca de qualificação e aperfeiçoamento 

acadêmico.  

A idade de início de trabalho, com mediana de 17,5 anos de idade, demonstra 

uma população que em média tem mais de trinta anos de trabalho, considerando 

suas respectivas idades. Abaixo temos a tabela 1, com os dados do perfil 

sociodemográfico da amostra pesquisada: 
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Tabela 1 – Dados demográficos dos participantes do estudo 
Servidor Idade Tempo de 

serviço 
no setor 

Tempo de 
serviço na 
instituição 

Idade 
começou 

a 
trabalhar 

Sexo Escolaridade 
exigida para 

o cargo 

Nível de 
Escolaridade 

atual 

1 26 4,67 7,58 17 Feminino Ensino Médio Especialização  

2 32 1,67 1,67 22 Feminino 
Ensino 

Superior Mestrado 

3 34 4,08 5,83 21 Masculino Ensino Médio Especialização 

4  38 12,67   6,67  14 Masculino Ensino Médio 
Ensino 

Superior 

5 45 2,67 22,17 18 Masculino Ensino Médio Ensino Médio 

6 46 6,42 22,17 21 Masculino 
Ensino 

Fundamental Mestrado 

7 51 11,08 22,17 23 Masculino Ensino Médio Especialização 

8 51 22,08 22,08 16 Masculino Ensino Médio 
Ensino 

Superior 

9 51 3,50 22 14 Masculino 
Ensino 

Fundamental Ensino Médio 

10 51 10,50 32,5 14 Feminino 
Ensino 

Fundamental Especialização 

11 54 10,00 22,08 19 Masculino Ensino Médio Doutorado 

12 55 36,00 36 16 Masculino 
Ensino 

Fundamental Ensino Médio 

13 58 33,50 38 20 Feminino Ensino Médio Ensino Médio 

14 62 36,00 36 12 Masculino 
Ensino 

Fundamental 
Ensino 

Fundamental 

Mediana 51,00 10,25 22,13 17,50  -  -  - 

Fonte: autor. 

 

Ainda em relação ao perfil populacional pesquisado, um dado interessante 

investigado foi a realização de prática de atividade física, já que esses servidores 

estão envolvidos e emergidos no contexto esportivo gerando condições e opções de 

atividades físicas para a comunidade acadêmica. 

É um consenso afirmar que a atividade física realizada de forma regular e 

orientada é um excelente instrumento de saúde em qualquer faixa etária. A 

Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva e a Sociedade Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia afirmam que a prática de atividade física beneficia e melhora a aptidão 

física do praticante que com isso propicia mudanças morfofuncionais no indivíduo 

como, por exemplo: aumento da massa muscular, consequentemente a força; a 

flexibilidade articular; melhor controle da glicemia; redução do peso corporal; 

melhora do perfil lipídico; melhora da função pulmonar; melhora do equilíbrio; 

melhora da auto-estima e da confiança (NÓBREGA et al., 1999).  

Através da entrevista, foi visto que, dos quatorze participantes da pesquisa, 

onze praticam ou praticaram regularmente atividades físicas, e também que apesar 
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dos servidores estarem inseridos numa estrutura esportiva, apenas três dos 

quatorze entrevistados praticam atividades físicas oferecidas pelo setor, porém oito 

disseram praticar atividades físicas e outros locais e três afirmaram não praticar 

nenhum tipo de atividade. Os principais motivos por não praticarem atividades no 

local onde trabalham foram: a falta de estrutura, o valor cobrado para as práticas e a 

falta de incentivos e programas que estimulem os servidores a praticar atividades 

físicas regulares. Os resultados do questionamento sobre a prática de atividades 

físicas pelos servidores estão tabuladas no gráfico 2, abaixo: 

 

Gráfico 2 – Prática de atividade física 

 
Fonte: o autor, 2016. 

 

Ainda que a maioria dos entrevistados não pratique atividade física, outros 

conseguem realizar algum tipo de atividade regularmente, mesmo que em local 

desportivo distinto. Percebe-se que devido à falta de condições estruturais e 

estímulos do ambiente onde trabalham, os servidores não participam de qualquer 

serviço pelos quais estão trabalhando, mesmo sabendo e reconhecendo a 

importância e benefícios que a prática regular de atividade física proporciona, não 

conseguem inserir-se na população de praticantes do meio onde eles mesmos são 

responsáveis por promover os serviços. Portanto, os servidores em sua maioria não 

conseguem usufruir diretamente do produto do seu trabalho.  
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4.2    Resultado do questionário NASA-TLX 

 

O resultado da aplicação do questionário adaptado NASA-TLX apresentou o 

nível de carga de trabalho que os servidores participantes estão submetidos no seu 

cotidiano de trabalho. Foram considerados cinco fatores de influência da carga: 

demanda mental, demanda física, demanda temporal, performance, esforço e nível 

de frustração. Inicialmente a comparação foi realizada em quinze duelos entre os 

fatores, comparando par a par, nos quais os servidores escolhiam um fator com 

maior grau de relevância na carga de trabalho. Em seguida, os servidores marcavam 

a intensidade de cada um desses fatores numa escala de zero a quinze, na qual 

pouca intensidade se aproximava do zero e muito intensidade aproximava-se do 

quinze.  

Para compor a análise dos resultados, foram contabilizadas quantas vezes 

cada componente da carga de trabalho foi mencionado na escolha entre os pares, 

isso caracterizou o peso de cada um dos fatores. O número de vezes de cada 

componente mencionado foi multiplicado pela intensidade marcada numa escala 

contínua de zero a quinze centímetros. Os resultados encontrados dos seis 

componentes foram somados, e este valor encontrado representa a carga de 

trabalho na percepção do trabalhador conforme demonstrado no gráfico 3. A carga 

de trabalho, portanto, pode variar de zero a quinze.  

 

Gráfico 3 – Carga de trabalho 

 

Nota: 1) Mediana de 11,78; e 2) Desvio padrão de 2,27. Fonte: o autor, 2016. 
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Considerando que quanto mais próximo da pontuação 15, maior a carga de 

trabalho, assim estabelecemos que cargas acima de 7,5 estão com nível elevado de 

carga de trabalho. Como é possível perceber, observa-se, em uma análise de 

tendência, que doze dos quatorze entrevistados apreendem uma carga de trabalho 

que está bem acima da metade possível, com alguns que chegam próximo do 

máximo da carga de trabalho. 

Apenas dois dos entrevistados apresentaram-se com valores de carga abaixo 

do nível de carga de trabalho estabelecido como elevado neste estudo, ou seja, 

abaixo de 7,5. Ao confrontar esse cenário com os dados demográficos, percebeu-se 

que esses servidores apresentam perfis profissionais em situações opostas, pois 

enquanto um possui o menor tempo de serviço no setor entre os pesquisados (um 

ano e oito meses) e o maior grau de escolaridade exigido para o cargo, além de ter a 

demanda temporal como principal fator de influência na sua carga de trabalho. Já o 

outro servidor possui, dentre os demais servidores, o maior tempo de serviço no 

setor (trinta e seis anos) e o menor grau de escolaridade exigido para o cargo, 

apresenta a demanda física e o esforço como os fatores que mais significativos na 

composição de sua carga de trabalho, representando mais da metade de sua carga.  

Em relação à influência dos fatores no total da carga de trabalho, os gráficos 4 

e 5 demonstram a composição total da carga com o percentual de quanto cada um 

dos seis fatores influenciam. 

 

Gráfico 4 – Percentuais dos fatores que influenciam a carga de trabalho por 

trabalhador 

 
Fonte: o autor, 2016. 
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A frustração, a demanda temporal e esforço físico e mental são os fatores que 

mais interferem no total da carga de trabalho dos servidores. A frustração tem 

relação com o quão inseguro, irritado, desencorajado, insatisfeito, etc., o trabalhador 

se sente em relação ao trabalho; já a demanda temporal está relacionada à pressão 

sofrida para realização do trabalho. O esforço físico e mental está associado ao 

quanto se tem que trabalhar física e mentalmente para atingir um nível desejado de 

performance ou desempenho, como já anteriormente definido no quadro 3.  

Percebe-se no gráfico 5 que a demanda temporal e a frustração aparecem 

como dois grandes fatores impactantes da carga de trabalho, e que a demanda 

física é a que menos apresenta influência entre os fatores para os servidores. 

 

Gráfico 5 – Total da carga de trabalho por fator de influência 

 

Fonte: o autor, 2016. 

 

O volume de carga de trabalho pode ser percebido por fator de influência. O 

gráfico 6 mostra a relação ou mesmo um comparativo por cada trabalhador, como 

cada um sente o seu volume de carga de trabalho por fator de influência. Mais uma 

vez, percebe-se claramente que a demanda física quase não tem influência no 

volume total da carga de trabalho apesar do aparecimento elevado em um dos 

servidores, em contrapartida a frustração apresenta elevados índices na maioria dos 

servidores. 
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Gráfico 6 – Comparativo dos fatores da carga de trabalho 

 

 

Fonte: o autor, 2016. 

 

Os resultado da aplicação do NASA-TLX, ao ser analisado por fator de 

influência e aplicando o recurso de uma linha de tendência, revela que a demanda 

temporal e o esforço físico tem uma maior variação em relação direta com a idade. 

Os entrevistados com menos idade sentem a demanda temporal mais representativa 

e esta percepção vai diminuindo com as idades mais avançadas, em contrapartida o 

esforço passar a ser um fator de influência maior com o avanço da idade.  

Os demais fatores, como demanda mental e performance, possuem uma 

menor variação em relação a idade. A demanda física quase não é apontada pelos 

servidores, o que indica que a maior parte das atividades de esforço físico 

executadas não influenciam o nível de carga de trabalho. O nível de frustração é o 

fator que independente da idade ou do tempo de serviço aparece em grau elevado 

para qualquer parâmetro, com poucas exceções.   
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4.3    Resultado do questionário ICT 

 

Após aplicação dos quatorze questionários, obteve-se o resultado do 

questionário ICT. Esta ferramenta é formada por sete itens de mensuração, os quais 

consideram desde as exigências físicas e mentais do trabalho até o estado de saúde 

e os recursos do trabalho, sendo cada um desses itens avaliados por uma ou mais 

questões, conforme demonstrado no quadro 4. Através dessa ferramenta, foi 

possível identificar a capacidade atual para o trabalho dos servidores públicos 

federais participantes da pesquisa. Essa identificação serve para avaliar a 

necessidade de promover ações de apoio, melhoria e restauração dessa capacidade 

de trabalho e prevenir um possível agravamento desse índice devido a não 

atenuação dos fatores que contribuem de forma negativa nas condições de trabalho.  

 

Quadro 4 – Itens de avaliação do questionário ICT 

Item Número de questões Número de pontos (score) das respostas 

Capacidade atual para o trabalho 

comparada com a melhor de toda a vida
1

0 - 10 pontos (valor assinalado no 

questionário)

Capacidade paro o trabalho em relação 

as exigências do trabalho
2

Númeo de pontos ponderado de acordo com 

a natureza do trabalho ( exigência física = 

(R2 x 1,5) + (R3 x 0,5); exigência mental = 

(R2 x 0,5) + (R3 x 1,5).

Número de doenças atuais 

diagnosticadas pelo médico
1 (lista de 51 doenças)

Pelo menos 5 doenças = 1 ponto;                     

4 doenças = 2 pontos;                                             

3 doenças = 3 pontos;                                             

2 doenças = 4 pontos;                                             

1 doença = 5 pontos;                              

nenhuma doença = 7 pontos                         

(são contadas somente doenças 

diagnosticadas pelo médico)

Perda estimada para o trabalho por 

causa de doença
1

1 - 6 pontos (valor circulado no questionário; 

o pior valor será escolhido) 

Faltas ao trabalho por doenças no último 

ano (12 meses)
1 1 - 5 (valor circulado no questionário)

Prognóstico próprio da capacidade para 

o trabalho daqui a dois anos
1

1, 4 ou 7 pontos (valor circulado no 

questionário)

Recursos mentais 3

Os pontos das 3 questões de 0 a 4 são 

somados e o resultado e somado da 

seguinte forma: Soma de 0 - 3 = 1 ponto;                    

Soma de 4 - 6 = 2 pontos;                               

Soma de 7 - 9 = 3 pontos;                               

Soma de 10 - 12 = 4 pontos;  

Fonte: Tuomi et al. (2010, p. 15). 

 

Na análise dos questionários, o índice de capacidade poderia retornar em 

quatro condições: baixa, moderada, boa e ótima. De acordo com os resultados 
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obtidos, Tuomi et al. (2010) recomenda que, para índice de capacidade baixo, deve-

se restaurar a capacidade, já para índices de capacidade moderados é preciso 

melhorar a capacidade do trabalhador; o índice considerado bom precisa ser 

apoiado, e por fim o índice considerado ótimo precisa manter a capacidade para o 

trabalho. Outras avaliações associadas ao ICT podem ajudar na identificação dos 

fatores que influenciam o índice da capacidade de trabalho. 

Apenas dois dos entrevistados apresentaram índice “ótimo” de capacidade 

para o trabalho e quatro obtiveram índice “bom”, portanto menos da metade dos 

entrevistados estão com índices consideráveis aceitáveis. Mais da metade dos 

servidores, oito de um total de quatorze, tiveram índice baixo ou moderado, 

indicando a necessidade de um apoio para evoluir esse índice de capacidade para o 

trabalho; lembrando-se ainda dos demais, pois se não houver acompanhamento 

desses trabalhadores, o índice que hoje se encontra bom e ótimo pode piorar e 

converter-se em um índice de alerta. O gráfico 7 mostra os Índices de Capacidade 

para o Trabalho dos quatorze servidores participantes, com resultados que poderiam 

variar desde baixa, moderada, boa até ótima. 

 

Gráfico 7 – Índice de capacidade para o trabalho 

 

          Baixa Moderada Boa Ótima 

Nota: 1) mediana 33,5; e 2) desvio padrão 7,71. Fonte: o autor, 2016. 
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4.4    Resultado das entrevistas 

 

O resultado das entrevistas nos apontou as demandas ergonômicas no 

ambiente de trabalho. Ao todo, apareceram 76 unidades de análise numa frequência 

de 235 vezes, as quais foram classificadas e divididas em três grandes categorias: 

1) Condições do Ambiente de Trabalho, 2) Organização do Trabalho e 3) Relações 

Socioprofissionais do Trabalho. Em seguida, as unidades de análise foram 

organizadas em subcategorias. Para todas as três grandes categorias de análise 

aqui definidas, foram contabilizadas as frequências das unidades de análise que 

estão classificadas por afinidade em subcategorias. Dos quatorze entrevistados, dois 

optaram por não participar da entrevista. 

Com a intenção de exaltar as opiniões manifestadas nas entrevistas e reforçar 

algumas interpretações dos resultados sobre questões que afetam a realização do 

trabalho, e considerando a revisão da literatura, e as observações indiretas 

realizadas, em alguns casos, os resultados foram discutidos em relação ao objetivo 

do trabalho. Os fatores categorizados estão complementados com uma explicação 

do autor, a fim de caracterizar a intenção do servidor no contexto do ambiente 

laboral.  

A primeira grande categoria de análise, chamada de Condições do Ambiente 

de Trabalho, engloba situação do ambiente, ambiente construído, condições do 

mobiliário e de equipamentos, recursos e segurança. Busca, portanto, avaliar as 

condições do ambiente ao qual o trabalhador está imerso. A tabela 2 apresenta as 

subcategorias e a frequência das unidades de análise conforme foram apontados na 

fala dos entrevistados. Assim que cada unidade de análise surgia, esta era 

classificada por afinidade em uma subcategoria, e essa metodologia foi seguida na 

construção das demais categorias de análise. 

 

Tabela 2 – 1ª Categoria de Análise: condições do ambiente de trabalho 

1º Categoria de Análise: condições do ambiente de trabalho 

Subcategorias 
Unidades de 

Análise 
Frequência 

Ambiente Construído 6 28 

Recursos 4 19 
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Problemas na prestação serviços 
de terceiros 

5 15 

Problemas instrumentais e de 
materiais (equipamentos e insumos) 

3 3 

Segurança 2 2 

Total 20 67 

Fonte: o autor, 2016. 

 

Um fator recorrente nas falas dos entrevistados foi a precariedade das 

estruturas físicas, do ambiente construído: os espaços administrativos e esportivos 

são insuficiente e encontram-se sem manutenção, necessitando de reparos 

estruturais, pinturas, consertos e substituição de materiais elétricos e hidráulicos 

danificados. A tabela 3 mostra as unidades de análise relacionadas ao ambiente 

construído. A maior parte dos ambientes físicos foi construída há mais de três 

décadas na idealização do setor, e mesmo com todo crescimento da instituição e 

consequente aumento da oferta dos serviços prestados, a expansão e preservação 

dos espaços físicos desse setor não foram proporcionais ao crescimento da 

demanda.  Ainda no campo dos espaços físicos, os banheiros apareceram como 

inadequados para utilização, principalmente para pessoas com mobilidade 

reduzidas.  

 

Tabela 3 – Subcategoria de análise: ambiente construído 

Subcategoria de análise – Ambiente construído 

Unidades de análise 
Entrevistas 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Precária estrutura física (insuficientes: 
ambientes administrativos, espaços de 
práticas esportivas e salas de aula) 

1 1 
 

2 1 1 1 2 
 

1 
 

1 11 

Falta de manutenção nas instalações 
(precarização, iluminação, pintura, 
consertos, reparos, etc.) 

1 
   

1 1 1 1 
  

1 
 

5 

Alagamento das instalações do setor     1 1 1  1  1  5 
Dificuldade de acessibilidade     1    1  1  3 
Falta local para realizar refeições 
(comem nas estações de trabalho, e 
lavam utensílios de cozinha na pia do 
banheiro) 

   1    1     2 

Medo de desabamento do prédio    1   1      2 
Total             28 

Fonte: o autor, 2016. 
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Medo de desabamento do prédio foi uma unidade de análise que, apesar da 

baixa frequência, chamou a atenção, pois foi possível observar que em uma das 

salas administrativas existe uma rachadura na parede, do piso ao teto, o que gera 

temor de um possível desabamento da estrutura.  

A unidade de análise “Alagamento do setor” foi bem evidenciada, pois houve 

relatos de que em certas situações os servidores chegam a ficar impedidos de 

adentrar o local de trabalho por inundação dos espaços que envolvem os setores. A 

região, onde está localizado o setor da delimitação do estudo, está situada no litoral 

e abaixo do nível do mar, apresenta volume elevado de concentração de chuvas no 

período de outono a inverno, e essa situação sempre reaparece de forma cíclica e 

sazonal e sem uma solução adequada para atenuar os alagamentos. 

Outro fator que incomoda o servidor é a falta de local adequado para realização 

das refeições. O setor possui microondas e geladeira tipo frigobar, o que permite 

condicionar a comida e esquentar na hora da refeição, porém as refeições são 

realizadas nas estações de trabalho, mesmo sem interrupção do atendimento ao 

público. Não há fechamento para almoço, pois são dois turnos corridos, já que os 

servidores trabalham em regime de seis horas diárias e a troca dos turnos acontece 

às treze horas da tarde, portanto, antes de iniciar o trabalho da tarde ou após o 

término do expediente da manhã alguns servidores consomem suas refeições no 

local de trabalho. Outro agravante que desestimula a realização das refeições no 

ambiente de trabalho é não ter local adequado para lavar os utensílios de cozinha, 

essa limpeza quando realizada é feita na pia do banheiro. 

Outra unidade de análise importante é o fato da deficiência na acessibilidade, 

fator este muito importante ao saber que o setor atende público com mobilidade 

reduzida, como idosos e principalmente pessoas com deficiências físicas, inclusive 

cadeirantes. Um local de trabalho não adaptado ao trabalhador com deficiência, 

assim como a qualquer trabalhador, levará prejuízos a instituição empregadora, 

como a queda da produtividade, aumento do absenteísmo, maior probabilidade de 

acidente de trabalho e de erros (MARTINS e GUIMARÃES, 2010). 

Nenhum dos quatorze servidores informou ter algum tipo de deficiência física 

ou mobilidade reduzida. A partir 1990 a Lei 8.112 determinar que até 20% das vagas 

dos concursos público sejam destinados a pessoas portadoras de deficiência desde 

que suas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que são portadoras 

(BRASIL, 1990b),  em cumprimento disso os processos seletivos para servidores da 
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instituição resguardam vagas destinadas para pessoas com deficiência, porém o 

setor ainda não recebeu nenhum servidor que necessite de ambientes 

adequadamente acessíveis. Contudo, foram relatados pelos entrevistados que 

usuários com mobilidade reduzida têm dificuldade de se locomover aos arredores do 

complexo esportivo e também nos blocos administrativos, devido à falta de rampa de 

acesso, existências de degraus para acessar as salas administrativas, calçadas do 

entorno comprometidas com buracos devido à degradação do tempo, entre outros 

problemas. Portanto, o setor apresenta uma demanda de adequação de 

acessibilidade que melhore a circulação e mobilidade dos usuários, como também 

para que servidores com mobilidade reduzida ou não possam circular com 

segurança e facilidade.  

A unidade de análise que mais se apresentou e com a maior frequência foram 

as condições precárias para realização do trabalho. Os fatores relatados que 

contribuem para essa precarização são: a constante falta de água, tanto para beber 

como para utilizar na higiene pessoal; a falta e precariedade dos equipamentos de 

informática como computadores, impressoras e roteadores de sinal de internet; 

cadeiras quebradas em condições inadequadas de uso o que torna insuficiente o 

número de cadeiras que estão apropriadas para uso; além da falta de insumos como 

papel, materiais gráficos, e insumos para manutenção dos espaços esportivos, 

principalmente os utilizados nas manutenções das piscinas. Na tabela 4 podemos 

observar a subcategoria de análise “recursos”, que retrata essa realidade. 

 

Tabela 4 – Subcategoria de análise: recursos 

Subcategoria de análise – Recursos 

Unidades de análise 
Entrevistas 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Condições precárias para realização 
das atividades (falta: água, insumos, 
computadores, cadeiras) 

1 1 1 2 
 

1 
 

3 
 

1 1 1 12 

Falta de recursos financeiros       1 2 1   1 5 
Falta material para higiene pessoal e 
limpeza 

  1          1 

Deficiência em material gráfico   1          1 
Total             19 

Fonte: o autor, 2016. 
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Anualmente é realizada uma previsão orçamentária de gastos para o setor, 

porém a utilização desses recursos fica dependente das receitas repassadas pelo 

Ministério da Educação e as prioridades de execução orçamentária da 

Administração Central da Instituição, o que leva a não execução total das previsões. 

 Por ser em sua maioria o trabalho de prestação de serviço ao público, é usual 

a utilização de material gráfico padronizado, porém, a demanda é grande e a 

reposição desses materiais não é eficiente, o que por momentos ficam faltando e 

impedem o bom prosseguimento dos processos de trabalho. 

 

Tabela 5 – Subcategoria de análise: serviços de terceiros 

Subcategoria de análise – Serviços de terceiros 

Unidades de análise 
Entrevistas 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Locais e equipamentos sem 
manutenção e em desuso (prejudicando 
as ações de ensino) 

    
2 

 
1 1 

  
1 

 
5 

Banheiros inadequados para uso (sujos, 
sem manutenção, sem material de 
higiene) 

 
1 

    
1 1 

    
3 

Necessidade de equipe de prontidão 
para atender as demandas de 
emergência (evitar perdas de material 
de pesquisa e danos em equipamentos) 

    2       1 3 

Interrupção constante dos serviços de 
energia, telefonia e internet 

    1   1     2 

Sujeira nas instalações; deficiência da 
prestação do serviço de limpeza 
(serviço terceirizado) 

    1  1      2 

Total             15 
Fonte: o autor, 2016. 

 

Os serviços de manutenção/conservação predial e limpeza das instalações são 

realizados por empresas terceirizadas, e essas prestações de serviços não estão 

satisfatórias, pois há uma deficiência do serviço de limpeza, a exemplo disso são os 

banheiros e vestiários que são utilizados por todos os usuários da comunidade 

acadêmica, que são motivos frequentes de reclamação por estarem sujos. Apesar 

de que os banheiros utilizados por exclusividade dos servidores também estão em 

situação precária, porém como a utilização é restrita é possível manter a limpeza e 

os materiais de higiene (papel higiênico, sabonete e tolha de papel) para um uso 

adequado durante todo expediente. Além dos banheiros e vestiários, as demais 
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instalações físicas internas e externas sofrem com a ineficiência da prestadora de 

serviço de limpeza e a precária fiscalização dos serviços executados. 

Os serviços de fornecimento de energia, telefonia e internet sofrem 

interrupções constantes o que dificulta o andamento do serviço e o atendimento ao 

público. Essas interrupções ocorrem semanalmente segundo relato dos servidores. 

A ocorrência dessas interrupções gera retrabalho, perdas de trabalhos em 

andamento, tempo ocioso a espera de retorno do serviço, danos a equipamentos 

eletrônicos e atrasos na execução das atividades.  

A precária manutenção das instalações também contribui nas deficiências 

encontradas para o desenvolvimento das atividades de trabalho, já que alguns 

espaços ficam sem utilização ou até mesmo funcionam de forma parcial por não ter 

uma eficiente manutenção. Apesar de existir uma empresa contratada que presta 

serviço de manutenção predial, no que se refere à mão de obra, os materiais 

necessários para realização dos serviços de reparo são adquiridos pela instituição e 

que por sua vez não tem expertise para fornecer os materiais prontamente para 

atender as demandas diárias, por isso alguns serviços deixam de ser executados, 

ficando na espera de novas aquisições de materiais, e esses são adquiridos por 

processos licitatórios que demandam considerável tempo para sua realização.    

 

Tabela 6 – Subcategoria de análise: problemas instrumentais e de equipamentos 

Subcategoria – Problemas instrumentais e de equipamentos 

Unidades de análise Entrevistas Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Equipamentos defasados 
 

1 
          

1 
Falta de equipamento para 
procedimentos técnicos específicos de 
avaliação das condições de saúde 

  1          1 

Equipamentos esportivos adquiridos e 
não colocados em funcionamento (pista 
de atletismo) 

       1     1 

Total             3 
Fonte: o autor, 2016. 

 

Os problemas instrumentais e de equipamentos foram pouco citados, porém, 

não podemos desconsiderá-los, pois enfatiza que a organização do trabalho é um 

fator que se apresenta mais relevante na perspectiva do servidor ante a falta de 

equipamentos ou sua inadequação.   
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Tabela 7 – Subcategoria de análise: segurança 

Subcategoria de análise – Segurança 

Unidades de análise 
Entrevistas 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Medo de incêndio   1                     1 
Falta de segurança                     1   1 

Total             2 
Fonte: o autor, 2016. 

 

Falta de segurança, apesar de apenas ser citada uma vez, mas com o 

fundamento da vulnerabilidade do local de trabalho, a área que compreende o local 

é grande, o atendimento ao público se estende até a noite, a iluminação é precária o 

acesso as dependências não tem nenhum tipo de controle, o estacionamento fica 

isolado e com pouca luminosidade o que traz um temor principalmente para 

trabalhadores do sexo feminino.   

Apesar de aparecer numa frequência mínima, o medo de incêndio atenta para 

observação de equipamentos de combate a incêndio, e conforme dito, não foi 

encontrado em nenhum local do setor nenhum extintor de incêndio ou outro 

equipamento de prevenção e combate a incêndio.   

A segunda grande categoria de análise, Organização do trabalho, engloba 

processos de desenvolvimento das atividades inerentes ao trabalho, questões 

organizacionais e processos de trabalho. Na tabela 8 está apresentado com detalhe 

o aparecimento das unidades de análise que estão diretamente relacionadas à 

organização do trabalho. As unidades de análise foram agrupadas por afinidade e 

chegou-se ao número total de frequência de 82 menções dos fatores divididas em 

seis subcategorias de análise. 

 

Tabela 8 – 2ª Categoria de Análise: organização do trabalho 

2º Categoria de Análise – Organização do trabalho 

Subcategorias 
Unidades de 

Análise 
Frequência 

Problemas Gerenciais 9 28 

Estrutura Organizacional 8 22 

Problemas Operacionais 6 12 
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Avaliação Funcional 2 8 

Comunicação 4 7 

Organização temporal 3 5 

Total 32 82 

Fonte: o autor, 2016. 

 

Entre as seis subcategorias definidas para essa categoria de análise, a que 

reúne problemas gerenciais foi a que mais se evidenciou em frequência, com 28 

menções dos fatores, e também em quantidade de unidades de análise, que 

apresentaram nove. A estrutura organizacional e os problemas operacionais vêm 

logo em seguida com 22 e 12 aparições respectivamente. Ainda surgiram três 

subcategorias em menor evidência, com menos unidades de análise e 

consequentemente uma menor frequência, porém com suas devidas importâncias, 

pois, foram aspectos nos quais os trabalhadores declararam: avaliação funcional, 

comunicação e organização temporal.  Segue na tabela 9 a apreciação da primeira 

subcategoria de análise, esta que obteve maior evidência, que são os fatores 

relacionados a problemas gerenciais. 

 

Tabela 9 – Subcategoria de Análise: problemas gerenciais 

Subcategoria de análise – Problemas Gerenciais 

Unidades de análise 
Entrevistas 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Cobranças de gestores de forma 
inadequada /bruta/ constrangimento / 
humilhação 

 
1 

 
3 

   
1 

 
1 1 

 
7 

Falta de material escritório e papelaria 
para realização das atividades 

1 
 

2 
    

1 
   

1 5 

Incapacidade da gestão local (falta de 
liderança de equipe, inércia) 

 1  1    1  1   4 

Falta de planejamento para realização 
das atividades em ordem de prioridade 

    1   1   1  3 

Os empregados terceirizados são 
tratados de maneira 
rude/constrangedora pela gestão 

   1    1    1 3 

Descumprimento, da gestão, das 
normas internas pré-determinadas, 
causando conflito entre servidores e 
usuários (desfazer procedimentos) 

   2  1       3 

Falta de delegação de atividades  1           1 
Falta de iniciativa para melhoria das 
condições de trabalho (em relação a 

1            1 
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gestão) 
Desconhecimento da capacidade 
técnica dos servidores por parte da 
gestão 

 1           1 

Total             28 
Fonte: o autor, 2016. 

 

O problema identificado como de maior relevância nessa subcategoria entre as 

nove unidades de análise é a cobrança de forma inadequada por parte dos gestores 

e o trato interpessoal inadequado, sendo esse uma vicissitude gerencial que pode 

criar outros problemas do ponto de vista emocional e psíquico dos trabalhadores. A 

falta de material de escritório e de papelaria é um problema gerencial que afeta 

diretamente nas atividades diárias, sabendo que essas atividades compreendem 

basicamente atividades administrativas de escritório, ao fazer uma comparação com 

uma indústria é como faltar insumos que são necessários a produção.  

Outra unidade de análise fortemente identificada foi a incapacidade de 

liderança e inércia da gestão para dirimir e solucionar problemas, e lentidão na 

busca de estratégias para melhoria das condições de trabalho. Este aspecto tem 

uma relação direta com a unidade de análise seguinte, a falta de planejamento, 

principalmente no que está relacionado à definição das prioridades de realização 

das atividades demandadas por grau de importância.  

Da mesma maneira que servidores públicos são tratados por seus gestores de 

forma inadequada também é relatado o mesmo tipo de comportamento diante dos 

trabalhadores terceirizados, esses que são responsáveis pela manutenção, limpeza 

e conservação dos espaços físicos.  

O descumprimento, por parte da gestão, de normas internas pré-determinadas 

e a falta de iniciativa dos gestores responsáveis para melhoria dos processos e 

procedimentos de trabalho foram apontados pelos servidores como problemas 

recorrentes, causando por vezes conflitos entre trabalhadores que realizam 

atendimento e também insatisfação dos usuários atendidos. 

O desconhecimento ou subestimação por parte da gestão da capacidade 

técnica e resolutiva dos servidores gera uma limitação das atividades do trabalho. 

Apesar da comprovada capacidade técnica dos servidores e do potencial destes 

para execução de atividades mais complexas, por falta de delegação ou até mesmo 

pelo não conhecimento por parte do gestor de suas capacidades e experiências 

laborativas, os trabalhadores não são estimulados a desempenhar atividades mais 
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amplas e participativas do ponto de vista do planejamento organizacional. Essas 

atividades poderiam trazer novos resultados e soluções nos processos de trabalho, 

e consequentemente na organização do trabalho.   

Fatores relacionados à estrutura organizacional transformaram-se em outra 

subcategoria de análise, na tabela 10 apresentamos suas unidades de análise com 

suas respectivas frequências de aparições. No total, foram abordadas oito unidades 

de análise numa frequência de 22 recorrências. 

 

Tabela 10 – Subcategoria de Análise: estrutura organizacional 

Subcategoria de análise – Estrutura Organizacional 

Unidades de análise Entrevistas Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Grande demanda 
  

1 1 
   

2 
  

1 1 6 
Execução atividades abaixo da 
capacidade técnica (subutilizado)  

3 
     

1 
    

4 

Burocracia da instituição para aquisição 
de material e contratação de serviços     

1 
   

1 
 

1 
 

3 

Falta de apoio técnico em TI 
 

1 
 

1 
 

1 
      

3 
Envolvimento de outros servidores, não 
pertencente ao quadro, na condução da 
gestão local 

 1        1   2 

Falta central de Informações da 
Instituição, causa interrupção das 
tarefas para prestar informações 
diversas sem relação com as atividades 
do setor 

    1   1     2 

Desigualdade de atendimento das 
demandas em relação aos diversos 
setores da instituição 

          1  1 

Dificuldade de políticas públicas para 
servidor 

1            1 

Total             22 
Fonte: o autor, 2016. 

 

O número grande de demanda nesta subcategoria surgiu como um dos 

principais fatores que os servidores percebem no seu dia a dia, o que é um forte 

indício de que há uma deficiência ou na quantidade de servidores ou nos processos 

de trabalho. Esse resultado condiz com o aparecimento da avaliação da carga de 

trabalho, no qual a demanda tem grande influência no volume dessa carga. 

Apesar do número grande de demanda de serviço, os trabalhadores relatam 

que por muitas vezes, inclusive atrapalhando o serviço administrativo, são ocupados 

na realização de tarefas bem abaixo de suas capacidades técnicas, como ficar 
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“entregando chaves”. Como já relatado em uma unidade de análise anterior, da 

subcategoria problemas gerenciais, apesar dos servidores se sentirem capazes de 

oferecer e desempenhar mais das suas atividades laborais sentem-se subutilizados 

com suas atividades diárias, no que concerne ao tipo da atividade executada. Ainda 

em relação à condução da gestão, a proximidade com gestores de outro setor faz 

com que haja, em alguns casos, intromissão na condução da gestão, o que gera 

interferência no cumprimento das ordens emanadas da gestão superior. 

A burocracia também foi referendada como uma barreira no desenvolvimento 

das atividades. É notório que o serviço público tem suas exigências burocráticas, 

controle excessivo e extenso dos processos, o que causa lentidão em alguns 

procedimentos como na aquisição de materiais e contratação de serviços de apoio, 

influenciando na qualidade dos serviços de atendimento ao público. Ainda, foi 

relatada desigualdade no atendimento das demandas do setor em relação à gestão 

central da instituição, considerando o atendimento entre outros setores, como se 

ocorresse um desprestígio pelo tipo de serviço que é prestado. 

Apesar de utilizarem poucos equipamentos de tecnologia da informação - TI, 

sendo os mais usuais o computador de mesa e as impressoras, a prestação de 

serviço de apoio técnico em TI é demorado e nem sempre possui condições de 

atender a demanda com satisfação, o que leva a um desuso temporário ou 

permanente dos equipamentos de TI. Essa falta de apoio técnico em suporte de 

informática apareceu como uma necessidade que hoje não é bem atendida, o que 

mais uma vez atrasa ou impede o prosseguimento de tarefas quando há um 

problema nos equipamentos e serviços de tecnologia da informação, com espera de 

no mínimo 48h para atendimento dos serviços de suporte de TI solicitados. 

Apesar de pouca aparição, a falta de políticas públicas para o servidor público 

federal é um dos principais fatores que não favorece a qualidade do ambiente 

laboral do serviço público, por não ter assistência devida ao trabalhador, 

principalmente em relação à atenção à saúde e a segurança no trabalho. 

Outra subcategoria de análise que foi construída a partir das entrevistas foram 

os fatores relacionados a problemas operacionais, que na tabela 11 apresentam 

suas unidades de análise com suas respectivas aparições. Nessa subcategoria 

foram abordadas seis unidades de análise numa frequência de doze recorrências. 
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Tabela 11 – Subcategoria de Análise: problemas operacionais 

Subcategoria de análise – Problemas operacionais 

Unidades de análise Entrevistas Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Interrupção do trabalho administrativo, 
perda de concentração (sentar e 
levantar várias vezes, sair da estação 
de trabalho para realizar entregas de 
materiais e atendimento externo) 

    
1 

  
2 

   
1 4 

Atendimento precário (usuários 
insatisfeitos)     

2 
    

1 
  

3 

Carregar peso (material esportivo e 
bens móveis)  

 1      1     2 

Deficiência na organização de 
agendamento de atendimento ao 
público  

  1          1 

Atividades repetitivas           1  1 
Execução de atividades realizadas por 
funcionários contratados no regime CLT 
(conflito de competências) 

 1           1 

Total             12 
Fonte: o autor, 2016. 

 

Entre as unidades de análise dessa subcategoria, destaca-se a interrupção do 

trabalho administrativo, e essas interrupções são causadas por não haver uma 

triagem do atendimento ao público interno e externo, além das atividades diversas 

acumuladas devido ao número pequeno de servidores no setor. Essas interrupções 

causam, além da perda da concentração, uma frustração por não conseguir em 

alguns momentos findar uma tarefa iniciada devido a afazeres diversos que surgem 

durante todo o expediente. Essas diversas pausas para executar atividades variadas 

acabam refletindo na qualidade do atendimento externo.  

Como o atendimento ao público externo não é uma atividade principal e sim 

paralela, há um descontentamento da qualidade da prestação desse atendimento 

por parte dos servidores, que ficam insatisfeitos pelo baixo rendimento no trabalho, e 

em alguns casos é motivo de preocupação para o servidor. Isso se reflete também 

em outro processo de trabalho que é a deficiência de agendar os serviços de 

atendimento ao público. 

Para alguns serviços prestados no setor, é necessário realizar um 

agendamento do público externo e como ainda não existe nenhum recurso além da 

agenda manual para esse atendimento, há uma insatisfação dos atendentes e 
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atendidos que percebem dificuldades desde o agendamento até mesmo para 

cancelar ou trocar esse agendamento.  

Devido tantos problemas nos processos de trabalho, a qualidade da prestação 

dos serviços é uma preocupação permanente dos servidores, além da tensão de 

como será avaliado o desempenho por seu trabalho executado a cada período de 

avaliação. A subcategoria apresentada a seguir na tabela 12 mostra a influência que 

essa avaliação exerce no ambiente laboral dos servidores. 

 

Tabela 12 – Subcategoria de Análise: avaliação funcional 

Subcategoria de análise – Avaliação funcional 

Unidades de análise Entrevistas 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Critérios de avaliação funcional   2 1     1     1 1 1  7 
Necessidade de avaliação de chefias 
pelos seus subordinados       1                 1 

Total             8 
Fonte: o autor, 2016. 

 

Existe uma avaliação funcional a cada nove meses, composta por duas 

avaliações: uma auto-avaliação e uma avaliação da chefia imediata. Apesar de 

haver critérios bem definidos na avaliação como liderança, planejamento, gestão dos 

recursos e das condições de trabalho, essas categorias não são bem respeitadas e 

existem controvérsias entre o que foi avaliado e os critérios avaliativos. O valor da 

nota final apresenta-se como uma ameaça, afinal a avaliação é discricionária e não 

existe uma avaliação feita pelos subordinados, o que cria uma relação de poder 

impositivo, sem a reciprocidade de avaliação, o que deixa margem para 

autoritarismo e assédio moral. 

 

Tabela 13 – Subcategoria de Análise: comunicação 

Subcategoria de análise – Comunicação 

Unidades de análise Entrevistas Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Reclamações desrespeitosas dos 
usuários       

2 
  

1 
  

3 

Necessidade de melhor divulgação das 
atividades         

1 
   

2 

Necessidade de trabalhos em grupo      1       1 
Necessidade de reuniões     1        1 
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Total             7 
Fonte: o autor, 2016. 

 

Fatores relacionados à comunicação estão entre os que apresentam uma 

deficiência no ambiente laboral do setor. As reclamações dos usuários, que muitas 

vezes acorrem de forma desrespeitosa, não têm um procedimento de caminho de 

competências para que chegue até os responsáveis que precisam tomar 

providências e solucionar as demandas dos usuários, deixando o servidor atendente 

sem informações da resolução das queixas, o que causa mais descontentamento e 

insatisfação dos usuários, provocando novas queixas rudes sobre o servidor. Ainda, 

existem diversas atividades acontecendo sistematicamente no setor, e estas 

precisam de divulgação adequada, e também há necessidade de divulgar as metas 

alcançadas a cada período. Esse tipo de comunicação pode servir como forma de 

reconhecimento a medida que os resultados dos trabalhos estão sendo propagados 

por toda comunidade acadêmica.  

O surgimento do fator “necessidade de reuniões e mais trabalhos em grupo” 

sugere que existe compartimentação das tarefas e processo individualizados, em 

detrimento da troca de experiências e informações compartilhadas. As reuniões, 

além de terem um papel informativo fundamental, também oportunizam a 

participação efetiva dos servidores subordinados nas ações e decisões sejam de 

planejamento gerencial ou execução de tarefas imediatas. 

O aproveitamento do tempo é fundamental para um bom desempenho das 

atividades, portanto, a organização temporal foi estabelecida em uma subcategoria 

de análise, apresentada na tabela 14. 

 

Tabela 14 – Subcategoria de Análise: organização temporal 

Subcategoria de análise – Organização Temporal 

Unidades de análise 
Entrevistas 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Falta de tempo para executar as 
atividades diárias (extrapolam tempo de 
trabalho) 

  
1 

    
1 

  
1 

 
3 

Perda de tempo 
 

1 
          

1 
Horário de funcionamento em 
atendimento ao público muito extenso 
(15h) 

        1    1 

Total             5 
Fonte: o autor, 2016. 
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Realizar atividades que ultrapassam as horas normais de atividade, perda de 

tempo com interrupções ou tempo ocioso por falta de condições momentâneas, seja 

de equipamento, material ou serviço para realização das tarefas, além do horário de 

funcionamento muito extenso de atendimento ao público o que demanda um maior 

número de turnos de trabalho são alguns exemplos da má utilização do tempo de 

trabalho.   

Com a demanda de trabalho grande e o atendimento ao público extenso, os 

problemas gerenciais e de planejamento contribuem para escassez de material que 

são essenciais para desenvolver os processos de trabalho, que pode ser um reflexo 

também da falta de recursos e da falta de planejamento das atividades a médio e 

longo prazo.  

Todos esses problemas da organização do trabalho interferem diretamente no 

ambiente laboral e no clima organizacional, portanto, problemas que envolvem 

situações de trabalho foram agrupados numa terceira e última grande categoria de 

análise, observada na tabela 15, denominada relações socioprofissionais do 

trabalho, na qual está subdividida em cinco subcategorias de análise com 24 

unidades de análise numa frequência de 86 recorrências para os doze entrevistados. 

 

Tabela 15 – 3ª Categoria de Análise: relações socioprofissionais do trabalho 

3º Categoria de Análise – Relações socioprofissionais do trabalho 

Subcategorias 
Unidades de 

Análise 
Frequência 

Saúde e segurança do trabalho 7 24 

Clima Organizacional 6 20 

Formação para o trabalho 4 18 

Desempenho 4 14 

Problemas econômico-sociais 3 10 

Total 24 86 

Fonte: o autor, 2016. 

 

A terceira grande categoria está relacionada e perpassa por relações 

interpessoais, clima organizacional, capacitação e formação para o trabalho, 

condições econômico-sociais dos servidores, atenção à saúde, proteção e 

segurança do trabalho e desempenho profissional.  
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A subcategoria com maior frequência de relato foi a definida como saúde e 

segurança do trabalho. Nesta subcategoria, foram identificadas sete unidades de 

análise com 24 aparições. Na tabela 16 pode-se observar de forma detalhada as 

respostas às perguntas direcionadas feitas na entrevista semiestruturada em relação 

à formação, intervenção de segurança do trabalho e/ou ergonômica e prática de 

atividade física. 

 

Tabela 16 – Subcategoria de Análise: saúde e segurança do trabalho 

Subcategoria de análise – Saúde e Segurança do trabalho 

Unidades de análise Entrevistas 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

Nunca participou de nenhuma 
intervenção ergonômica  

1 
 

1 1 
 

1 
 

1 1 1 1 8 

Não realiza atividade física no NEFD 
(falta de incentivo, valor da 
mensalidade) 

1 1 1 1       1 1 6 

Pratica atividade física  1   1    1    3 
Recebeu visita de Equipe de Segurança 
do trabalho apenas para verificar 
extintores de incêndio (inexistência de 
extintores, rota de fuga) 

 1        1   2 

Desconforto, dores musculares ao final 
do dia (aparecimento de doenças) 

       1   1  2 

Esforço 1       1     2 
Consequências para o resto das 
atividades após a jornada de trabalho 
(aparecimento de doenças) 

       1     1 

Total             24 
Fonte: o autor, 2016. 

 

Quando perguntados se haviam participado de algum tipo de intervenção 

técnica relacionada a melhoria das condições de trabalho, oito afirmaram nunca 

terem participado e também não tinham conhecimento da existência desse tipo de 

serviço de atenção à saúde e segurança do trabalho do servidor público. Apenas 

três servidores informaram que técnicos da equipe de segurança do trabalho já 

haviam visitado o local para verificar a existência de extintores de incêndio nas 

instalações.  

Dos quatorze entrevistados, onze informaram praticar ou ter praticado atividade 

física de maneira sistemática, conforme pode ser visto no gráfico 1 - prática de 

atividade física no perfil sociodemográfico dos servidores participantes. Apenas três 
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realizam suas práticas no local de trabalho, sendo os principais motivos desse não 

aproveitamento dos espaços esportivos os quais administram são a falta de 

incentivo da gestão e valor da mensalidade. Duas situações preocupantes, uma 

devido à falta de estimulo de práticas esportivas aos servidores e outra por se tratar 

de uma instituição pública, mas que precisa cobrar valores mensais dos 

participantes, para ofertar e manter as atividades à comunidade acadêmica. 

Desconforto e esforço foram evidenciados, o que certamente acarreta na última 

unidade de análise, que são as consequências das condições de trabalho causando 

desconforto, dores e ou aparecimento de traumas. Estes fatores comprometem a 

saúde do servidor não só no seu ambiente laboral, mas também atinge sua vida 

social, prejudicando suas atividades após a jornada de trabalho. 

Essa qualidade da saúde do trabalhador somado aos problemas gerenciais e 

produtivos mudam e influenciam o clima organizacional, este que foi considerado 

uma subcategoria, apresentada na tabela 17 juntamente com as unidades de análise 

relacionadas. 

 

Tabela 17 – Subcategoria de Análise: clima organizacional 

Subcategoria de análise – Clima organizacional 

Unidades de análise 
Entrevistas 

Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

Intranquilidade no ambiente de trabalho 1 
  

1 
   

1 1 1 
  

5 

Insatisfação 1 
    

1 
  

1 
  

1 4 

Desejo de melhorar a prestação dos 
serviços (qualidade no atendimento, 
proporcionar bem-estar aos usuários) 

1   1 1      1  4 

Sentimento de abandono, 
esquecimento (em relação à gestão 
administrativa central, falta de apoio da 
administração central) 

1       1  1   3 

Falta de reconhecimento (em relação a 
superiores administrativos) 

3            3 

Esperança de mudança de gestão         1    1 
Total             20 

Fonte: o autor, 2016. 

 

A intranquilidade foi o fator mais relevante no clima organizacional apresentado 

pelos servidores, o que está diretamente relacionada à insatisfação relatada, afinal, 

como estar satisfeito e produzir eficientemente num local sem tranquilidade? Apesar 

dessa insatisfação, os servidores desejam melhorar a prestação dos serviços de 
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atendimento ao público, estando engajados e preocupados com o bem-estar dos 

usuários, e querendo superar a dificuldades.  

O clima organizacional pode ser afetado pela falta de reconhecimento do 

trabalho realizado e que deixa um sentimento de abandono devido à percepção que 

há uma distinção de tratamento entre setores de trabalho, em relação à 

administração central. Por isso, surge também uma esperança de mudança de visão 

gerencial. 

Formação e preparação para o trabalho foi outro fator abordado diretamente na 

entrevista semiestruturada, o que evidenciou as seguintes unidades de análise: falta 

de capacitação para os servidores desempenhar suas tarefas, falta de treinamento, 

reconhecimento próprio dos servidores sobre ter um bom conhecimento em 

administração pública e o surgimento de novas dificuldades operacionais 

constantemente. Os resultados obtidos estão apresentados na tabela 18 a seguir: 

 

Tabela 18 – Subcategoria de Análise: formação para o trabalho 

Subcategoria de análise – Formação para o trabalho 

Unidades de análise Entrevistas Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Falta de capacitação para os servidores 
(os existentes não atendem a demanda 
real, busca em outras instituições) 

 
1 

 
1 1 

  
1 1 1 1 1 8 

Falta de treinamento para execução de 
atividades administrativas financeiras 
junto ao sistema federal de gestão 
financeira 

 
1 

  
1 

  
1 1 

 
1 1 6 

Bom conhecimento em Administração 
Pública e capacidade técnica dos 
servidores 

 1        1   2 

Aparecimento de dificuldades novas a 
cada dia 

1       1     2 

Total             18 
Fonte: o autor, 2016. 

 

A maior queixa nesta subcategoria é a deficiência na capacitação. Apesar de 

existir uma política de capacitação de servidores na UFPE, as capacitações 

oferecidas nem sempre englobam os conhecimentos necessários para a demanda 

real de trabalho, e a participação dos servidores é condicionada a autorização de 

chefia imediata que discricionariamente pode conceder ou não a participação.  
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Também é evidente a necessidade de oferta de treinamentos para execução 

de processos de trabalho. Essa demanda acaba sendo suprida ou por tentativas 

resultando em acertos e erros, ou com a busca por servidores mais experientes que 

possam repassar conhecimentos adquiridos, mas dependem de momentos de 

disponibilidade, e quando esgotam as tentativas internas, acabam os servidores 

buscando, até mesmo fora da instituição, informações e ensinamentos de práticas 

da administração pública.  

A partir das discussões sobre clima organizacional e formação para o trabalho 

percebeu-se falhas e demandas de melhorias, refletindo diretamente no 

desempenho do trabalho de cada servidor. A tabela 19 apresenta a subcategoria de 

análise “desempenho” com as seguintes unidades de análise: superação, 

defasagem do número e do quadro de trabalhadores, e exigência de atividades que 

extrapolam suas atribuições funcionais.  

 

Tabela 19 – Subcategoria de Análise: desempenho 

Subcategoria de análise – Desempenho 

Unidades de análise Entrevistas Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Superação pessoal para conseguir 
realizar as atividades 

1 1      1   2  5 

Defasagem do número de 
trabalhadores (servidores) no setor 
administrativo para atenderem a 
demanda 

    1  1 1    1 4 

Diminuição do quadro de servidores, 
sem reposição (remoção, 
aposentadoria) 

    1   1 1  1  4 

Exigência de atividades que extrapolam 
as atribuições 

   1         1 

Total             14 
Fonte: o autor, 2016. 

 

As atividades que são realizadas exigem, em alguns casos, a superação das 

más condições de trabalho, e, portanto, mesmo com as dificuldades apresentadas, 

os servidores demonstram compromisso no papel de servir, e através da criatividade 

e experiência superam as dificuldades para prosseguir suas atividades de prestação 

de serviço público. 

Somado a isso, o crescimento da instituição foi desproporcional ao crescimento 

do número de servidores lotados no setor. Aliás, os relatos dos que têm mais tempo 
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de serviço no setor é que, com o passar dos anos, o número de servidores vem 

diminuindo, pois servidores foram removidos e aposentados e cargos ficaram vagos, 

enquanto o número populacional atendido vem crescendo devido ao aumento dos 

serviços oferecidos.  

A problemática do quadro reduzido de servidores acarreta na dificuldade do 

agente em se ausentar do trabalho, seja para usufruir das férias ou por qualquer 

outro motivo, pois não têm com quem dividir as tarefas. As ausências são 

organizadas em função dos prazos em que o trabalho precisa ser cumprido (PONCE 

e FILHO, 2015). Essas condições de trabalho também desestimulam outros 

servidores que não desejam serem alocados no setor, além de fazer com que 

aqueles que já estão neste setor passem a buscar por setores que proporcionem 

melhores condições de trabalho e clima organizacional.  

A última subcategoria de análise, exibida na tabela 20, refere-se a problemas 

econômico-sociais, insatisfação salarial, valorização e frustração. Os servidores 

possuem um plano de carreira na qual a cada nove meses, há uma avaliação 

funcional da chefia imediata e uma auto-avaliação, a progressão só e realizada caso 

o servidor atinja a média mínima de sete. Os critérios adotados na avaliação 

funcional da chefia imediata estão difusos, sem o reconhecimento das habilidades e 

do compromisso do servidor. Servidores sentem-se “punidos”, sem motivos 

evidentes, quando avaliados com notas desqualificadas para impedir a progressão 

que lhe proporcionam um retorno pecuniário. 

 

Tabela 20 – Subcategoria de Análise: problemas econômico-sociais 

Subcategoria de análise – Problemas Econômico-sociais 

Unidades de análise 
Entrevistas 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Frustração 
 

2 
 

2 
 

1 
 

1 
 

1 
  

7 
Insatisfação salarial (baixa 
remuneração) 

2 
           

2 

Valorização 1 
           

1 

Total             10 
Fonte: o autor, 2016. 

 

A frustração é um fator muito evidente entre os servidores entrevistados, e nem 

sempre a insatisfação salarial é o que mais influencia nessa frustração. As 

condições de trabalho e a falta de reconhecimento associado ao clima 
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organizacional são as causas que mais impactam nesse alto nível de frustração. Os 

resultados do questionário NASA-TLX aplicados aos servidores, evidenciam bem 

esse fator que apresentou com maior representatividade na composição da carga de 

trabalho.  

 

4.5    Comparativo dos resultados obtidos nos questionários e na entrevista 

 

Conforme descrito no método, foram aplicadas três ferramentas distintas com o 

objetivo de identificar a carga de trabalho dos servidores, o índice de capacidade 

para o trabalho e os principais fatores que influenciam no desenvolvimento trabalho 

do servidor. O resultado da aplicação do questionário adaptado NASA-TLX 

evidenciou um nível de carga de trabalho elevado - 12 dos 14 entrevistados - o que 

representa 85% do grupo. Frustração e a Demanda Temporal são os fatores que 

mais influenciam nessa sobrecarga. Além disso, foi possível identificar que a 

Demanda temporal tem menor influência com os servidores mais experientes; 

inversamente a essa tendência, o Esforço, que é o quanto se tem que trabalhar 

física e mentalmente para atingir um nível desejado de desempenho, passa a ter 

mais influência na carga de trabalho com o aumento da idade.  

Os resultados demonstraram um volume de carga elevado para os servidores, 

apesar de haverem duas exceções, identificamos que esses trabalhadores estão em 

posições extremas e opostas em relação a tempo de serviço, um com o menor 

tempo de serviço e o outro com o maior tempo de serviço, na instituição.   

A identificação do Índice de capacidade para o trabalho expôs que oito dos 

quatorze servidores estão com índice baixo ou moderado, o que alerta para a 

necessidade de mais atenção, a fim de promover ações para restabelecer esse 

índice. E mesmo que seis dos entrevistados, apesar dos problemas, estejam com a 

capacidade entre ótima e boa, a atenção com esses trabalhadores não pode ser 

negligenciada, pois o ambiente tende a desconstruir essa alta do índice devido aos 

problemas de carga de trabalho elevada e as condições adversas de trabalho.  

Os resultados obtidos a partir da aplicação do questionário NASA-TLX apontou 

que o fator “Nível de Frustração”, que está relacionado à insegurança no trabalho, 

irritação, insatisfação entre outros, foi o fator mais significativo entre todos os seis 

fatores avaliados. Na figura 5 é possível comparar e ponderar a relação entre os 



82 

 

resultados a partir de gráficos obtidos do Índice de Capacidade para o Trabalho e do 

Nível da Carga de Trabalho. 

 

Figura 5 – Comparação dos gráficos ICT e NASA 

 

 

                 

Baixa 

 

Moderada 

          

Boa 

       

Ótima 

                                                     

Carga baixa 

                           

Carga elevada 

Fonte: o autor, 2016. 

 

Medidas de apoio aos que estão com baixa capacidade para o trabalho devem 

ser adotadas, a fim de evitar incapacidades, temporárias ou definitivas, segundo 

Tuomi et al. (2010). Grande parte desses trabalhadores que tem comprometida a 

sua capacidade para o trabalho, apresentando capacidade baixa, podem tronar-se 

incapaz para o trabalho em curto período de tempo. 

As medidas adotadas para melhoria das condições do trabalho devem ser 

acompanhadas e avaliadas, e para obter informações da sua eficiência, recomenda-

se nova aplicação do questionário ICT após a adoção dessas medidas, o que 

possivelmente vai identificar os efeitos proporcionados, se houver variação do índice 

nos servidores. Exames periódicos, que estão previstos na política de atenção à 
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saúde do servidor, também ajudam a compreender a situação da capacidade para o 

trabalho, já que o índice de capacidade tem relação direta com as doenças. 

Os fatores mais significantes encontrados durante as entrevistas estão 

demonstrados na tabela 21 e estão classificados nas três categorias descritas a 

seguir: 

 

Tabela 21 – Principais fatores de influenciam no trabalho do servidor 

Condições do Ambiente de 

Trabalho 

Organização do 

Trabalho 

Relações 

Socioprofissionais do 

Trabalho 

 Precariedade da estrutura 
física; 

 Condições precárias para 
realização das atividades 
(falta: água, insumos, 
computadores, cadeiras); 

 Locais e equipamentos sem 
manutenção e em desuso; 

 Medo de incêndio; 
 Equipamentos defasados; 
 Falta de manutenção nas 

instalações (precarização, 
iluminação, pintura, 
consertos, reparos, etc.). 

 Cobranças de gestores 
de forma inadequada; 

 Grande demanda; 
 Interrupção do trabalho 

administrativo, perda 
de concentração; 

 Critérios de avaliação 
funcional; 

 Reclamações 
desrespeitosas dos 
usuários; 

 Falta de tempo para 
executar as atividades 
diárias. 

 

 Intranquilidade no 
ambiente de trabalho; 

 Falta de capacitação 
para os servidores; 

 Superação pessoal 
para conseguir realizar 
as atividades; 

 Frustração; 
 Diminuição do quadro 

de servidores, sem 
reposição; 

 Insatisfação. 

Fonte: o autor, 2016. 

 

A tabela acima apresenta os fatores evidenciados de forma que podemos 

considerar como os mais impactantes no trabalho e que geram as demandas 

ergonômicas mais expressivas.  

Com a falta de planejamento, de avaliação das condições de trabalho e de 

sistematização das tarefas e processos produtivos, os servidores sofrem para 

alcançar um bom desenvolvimento das atividades, e cada vez mais se distanciam da 

qualidade de vida e do trabalho, transformando o bem-estar no trabalho em 

momentos raros ou quase intangíveis. 

A grande demanda, aliada à diminuição do quadro de pessoal juntamente com 

processos de trabalho mal definidos, promovem uma sobrecarga, que foi identificada 

na aplicação do questionário NASA-TLX. Em relação ao fator demanda temporal, os 

servidores sentem-se pressionados para realizar suas tarefas e atendimentos em 



84 

 

condições adversas, que se caracteriza pelo excesso de demanda e procedimentos 

poucos ágeis. 
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5 PAPEL DA GESTÃO CENTRAL COM ERGONOMIA 

 

 

Como foi possível compreender a partir do levantamento feito relativo à 

legislação referente à saúde e segurança do servidor público federal, é evidência 

que, por si só, esse arcabouço legal não produz o efeito necessário para que as 

instituições públicas promovam efetivamente ações para proteger, acompanhar e 

prevenir os riscos e doenças profissionais advindas da atividade laboral dos 

servidores.  

Os órgãos fiscalizadores das condições de trabalho, diferentemente como 

ocorre no setor privado, não atuam satisfatoriamente para defender os servidores 

que estão sob condições adversas no ambiente laboral. Essas intervenções 

fiscalizadoras resultam de forma coercitiva na adoção de adequações do trabalho, o 

que para o serviço público é mais improvável. Por isso, é importante que cada 

instituição pública adote suas ações voltadas ao bem-estar do servidor, para 

propiciar a eficiência e qualidade dos serviços prestados por esses trabalhadores 

que têm particularidades nas relações trabalhistas. O serviço público tem suas 

especificidades: 

 

O trabalho público se reveste de algumas características e ou 

situações que podem influenciar na saúde, destaca-se: diversidade 

de cargos e funções com multiplicidades de riscos; conflitos entre 

exigências burocráticas e demandas políticas; pressão, controle e 

interferência de órgãos de comunicação de massa; diversidade de 

estratos sociais que acessam via concurso; estabilidade no emprego; 

associada a mudanças políticas periódicas no aparelho estatal, às 

vezes antagônicas; exigência de produtividade e eficiência com 

parâmetro do setor privado; conflitos entre poderes: burocrático, 

técnico e político; e imagem negativa do funcionalismo público na 

sociedade. (CARNEIRO, 2011, p. 2). 

 

Diante dessas características, é papel da gestão central das instituições 

incentivar programas de atenção à saúde do servidor que os atinjam e sensibilize os 
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gestores e servidores quanto à importância das melhorias no ambiente laboral e 

suas formas de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, através das 

mudanças na relação do trabalho, processo produtivo e organizacional. Assim, 

desenvolver um ambiente produtivo possível e adequado pode ser um viés a ser 

adotado a partir do cumprimento das ações pautadas nas Portarias e Orientações 

Normativas relacionadas à atenção à saúde do servidor público federal. 

 

5.1   Recomendações a partir das demandas ergonômicas identificadas 

 

Os problemas relatados das condições de trabalho indicam que elementos 

básicos na infraestrutura predial, como falta de iluminação, pintura, água e até 

problemas mais graves, como alagamento e risco de desabamento do prédio, 

demonstram uma desatenção por parte da administração da gestão central para 

com o NEFD, sentimento este também indicado pelos servidores, pois a resolução 

desses fatores fogem da missão do órgão suplementar, e prejudicam a execução de 

um serviço prestado de qualidade à comunidade acadêmica. Portanto, é 

imprescindível que a gestão central participe oferecendo melhorias da infraestrutura 

do NEFD, no tocante à manutenção básica predial nos serviços de pintura, 

marcenaria, vidraçaria, entre outros. 

Quanto ao ambiente organizacional, também foram levantadas nesta pesquisa 

várias demandas causadas pelo diminuto quadro de servidores, como falta de tempo 

para execução do trabalho, grande demanda, várias interrupções acarretando em 

perda de concentração, entre outros problemas. Portanto, faz-se necessária uma 

análise dos fluxos das tarefas, a fim de propor ações que otimizem os processos 

existentes no setor, a partir de suas peculiaridades e observando as competências 

de cada profissional envolvido.Também da administração central espera-se um 

trabalho de redimensionamento de pessoal com servidores lotados em outros 

setores que desejem remoção, a fim de repor o quadro de técnico-administrativos 

que foi reduzido do setor ao longo dos anos e também contratar novos profissionais, 

de acordo com a necessidade observada. 

Ainda, urge a necessidade de adoção de ferramentas como sistemas e 

tecnologia da informação que possibilitariam melhoria da produtividade e 

padronização dos procedimentos executados pelos servidores, visto que foram 
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relatados pelos entrevistados problemas como deficiência na organização do 

atendimento ao público, execução de tarefas repetitivas (como escrever à mão o 

controle de pagamento e datas de validade de exames) e também divergência de 

informações sobre os procedimentos do setor. Além dessas vantagens, um sistema 

de informação também permitiria um maior conhecimento da eficiência das ações 

adotadas e possibilitaria realizar um planejamento estratégico, a fim de prestar um 

melhor e mais transparente serviço ao cidadão-usuário. 

Ainda, a fim de promover a satisfação e superação pessoal em realizar um 

trabalho eficiente e de qualidade pelo servidor, proporcionando um melhor 

aproveitamento da capacidade técnica, é preciso qualificar esses servidores, 

oferecendo cursos e oficinas de capacitação baseados nas necessidades do dia a 

dia do ambiente organizacional vivido, visto que, apesar da universidade oferecer 

cursos voltados à capacitação dos servidores, muitas vezes o tema desses cursos 

não atendem às dificuldades reais existentes no ambiente laboral. 

Através da promoção de campanhas educativas, intervenções e proposições, 

planeja-se transformar o ambiente encontrado com ações ergonomicamente 

favoráveis, visando reduzir e até mesmo eliminar o cansaço, o absenteísmo, as 

lesões articulares, estafa muscular, retrabalho, a pressão pungente sofrida, e 

principalmente as frustrações, que neste estudo mostrou-se como o fator de maior 

impacto na carga de trabalho. Medidas como essas que tentam transformar e tornar 

o ambiente laboral agradável e de qualidade para saúde do trabalhador são 

essenciais para a adoção de um ambiente laboral ergonomicamente adequado que 

gere benefícios aos servidores. 

O caráter participativo desta pesquisa, que integrou os servidores tornando-os 

agentes transformadores de suas próprias demandas ergonômicas, permitiu 

constatar que intervenções macroergonômicas sistematizadas podem fazer parte da 

gestão da atenção à saúde e a segurança do servidor, provocando uma 

disseminação de uma cultura ergonômica no setor público, e despertando o 

interesse para implantar um Programa de Ergonomia Institucional. A forma de 

implantação vai depender das necessidades e possibilidades da instituição, com o 

apoio de um grupo formado por servidores ergonomistas, que a partir dos 

conhecimentos técnico-científicos adquiridos sejam capazes de conduzir as ações 

ergonômicas que contribuam na qualidade do trabalho e consequentemente 

melhoria dos serviços prestados.  
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O primeiro ato para desenvolver um Programa de Ergonomia na instituição 

seria a constituição de um Comitê de Ergonomia para, além de atender as Portarias 

e Orientações Normativas relacionadas à atenção à saúde do servidor público 

federal, promover orientações e recomendações de cunho ergonômico. Sua 

constituição, implantação e modos operativos podem se basear nos Comitês de 

Ergonomia – COERGO implantados nas empresas conforme sugerem Guimarães 

(1999) e Couto (2011). 

O produto final da atuação do Comitê de Ergonomia da UFPE seria a 

elaboração do Caderno de Encargo de Recomendações Ergonômicas, a partir do 

qual seria possível implantar um sistema de gerenciamento de riscos, através da 

identificação dos riscos e vulnerabilidade, apresentando ações e medidas que 

garantam a integridade do trabalhador com um ambiente voltado as condições 

ergonômicas, levando em consideração o organograma funcional, as relações 

sociais, a individualidade e as características do ambiente. 

 

5.2   Criação de uma comissão de ergonomia na UFPE 

 

Este estudo recomenda, como sugestão de inovação, a criação de um Comitê 

Ergonômico da UFPE. Para tanto, é preciso compor um grupo de especialistas da 

área para definir sua constituição, implantação e operacionalização de acordo com a 

realidade, atento às necessidades e possibilidades da instituição.  

Um comitê tem a capacidade de integrar e garantir a participação efetiva dos 

servidores para identificar as demandas ergonômicas e assim construir, subsidiado 

pelos ergonomizadores, ações que atendam as necessidades e supram as 

deficiências da qualidade do trabalho como também da saúde e bem-estar do 

servidor. 

Cabe ao Comitê Ergonômico propor e acompanhar todas as fases de um 

projeto de ação ergonômica, ou seja, analisar postos de trabalho, aquisições de 

bens, o ambiente físico desde sua concepção, adequação e manutenção, a 

organização do trabalho e até elaborar normas internas. Para poder atuar em todas 

as etapas, é essencial definir e caracterizar a missão do Comitê Ergonômico, que irá 

direcionar suas atividades.  
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O Comitê Ergonômico deverá ter como missão identificar, acompanhar e 

recomendar adequações de situações e riscos que comprometam a qualidade de 

vida no trabalho e consequentemente o ambiente laboral, agindo quando acionada 

pelo serviço de atenção a saúde do servidor ou qualquer outro demandante 

responsável legal da gestão institucional. A intenção é promover qualidade de vida 

no trabalho e potencializar a qualidade dos serviços prestados, além de intervir 

positivamente nos processos e produtividade do ambiente de trabalho. 

 

5.3   Caderno de Encargos de recomendações Ergonômicas 

 

Através da atuação do Comitê Ergonômico que resultem em diagnósticos 

Ergonômicos, poderá se produzir um Caderno de Encargos de Recomendações 

Ergonômicas - CERE para a instituição, que definirá recomendações necessárias 

para melhoria das condições de trabalho. Este documento servirá como possível 

modelo a ser aplicado em ambientes administrativos da UFPE que possuam 

características semelhantes ao setor pesquisado.  

O Caderno de Encargos de Recomendações Ergonômicas sintetizará e 

disseminará a cultura de cuidados com a qualidade do trabalho e a possibilidade de 

intervenções, por agentes especializados, na finalidade de suscitar transformações 

nas relações do trabalho.  

Este Caderno deve perpassar as ações que geralmente são realizadas em 

algumas instituições, consideradas poucas em relação ao número total de 

instituições públicas federais, e ainda constituídas de um viés assistencialista, mas 

que apesar disso tem seu valor de importância e benefícios, por serem preventivas e 

promotoras da saúde, a exemplo de ações como ginástica laboral, mutirões, 

vacinação, feira de saúde, palestras, campanhas. Essas ações pretendem trazer 

soluções e/ou qualidade de vida aos servidores no ambiente de trabalho, mas não 

ambicionam desvendar os principais impasses, adversidades e vícios 

organizacionais de uma estrutura complexa como é o serviço público.   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse estudo buscou identificar a carga de trabalho, a capacidade para o 

trabalho e os principais fatores de constrangimentos ergonômicos no qual o servidor 

público federal está imerso, para assim contribuir com a política de Atenção à Saúde 

e a Segurança do trabalhador, bem como suas condições e circunstâncias de 

trabalho, pretendendo levantar a discussão sobre quais medidas podem ser eficazes 

para melhorar o bem-estar do servidor público no seu ambiente laboral e extensivo a 

sua vida social.  

Identificar as demandas ergonômicas e propor ações de caráter ergonômico 

para o cumprimento das Portarias e Orientações Normativas relacionadas à atenção 

à saúde do servidor público federal foram os objetivos alcançados nessa pesquisa, 

práticas essas que visam adequar o ambiente laboral e assim beneficiar o bem-estar 

e a saúde do servidor. Com a discriminação da carga de trabalho, da capacidade 

para o trabalho e o levantamento dos principais fatores de influência que 

comprometem o desenvolvimento das atividades diárias, realizados e caracterizados 

através da aplicação do método apoiado em suas ferramentas de intervenção, 

admite-se que este estudo cumpriu seu propósito devido ao alcance dos resultados 

mensurados. 

Através do levantamento legislativo que os Servidores Públicos, identificou-se a 

carência de aperfeiçoamento das legislações específicas de proteção e atenção a 

saúde, pois falta uma política pública que defina, com efeito, a promoção de saúde, 

segurança no trabalho e assistência de saúde, para que sejam adotadas medidas de 

cumprimento, acompanhamento e fiscalização das legislações quando editadas. 

Essa deficiência de política pública de atenção a saúde do servidor público federal 

provoca afastamentos de trabalho, adoecimentos e até incapacidades laborativas 

temporárias ou definitivas. Esses acometimentos podem ser atenuados com ações e 

programas institucionais efetivos voltados a atenção à saúde e segurança do 

trabalho, acrescido de um olhar ergonômico. 

Para o diagnóstico organizacional foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com os servidores e aplicados dois questionários de avaliação de 

Carga de trabalho e Capacidade para o trabalho, nos quais se constatou um 

excessivo número de servidores com carga de trabalho elevada. Os principais 

fatores que exercem influência nessa carga são a Frustração e a Demanda 
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Temporal. Ainda como resultado, o questionário ICT apontou que mais da metade 

dos servidores participantes estão com o nível baixo ou moderado de capacidade 

para o trabalho. Esse dois indicadores alertam que existem problemas no ambiente 

laboral que estão afetando diretamente na saúde do servidor, o que pode provocar 

afastamentos, acidentes, e até mesmo aposentadorias precoces, além de deixar o 

ambiente laboral pernicioso. 

As principais queixas relatadas nas entrevistas referiram-se aos problemas 

relacionais entre os servidores e suas chefias, as condições precárias do ambiente 

construído, à deficiência de reposição de materiais e equipamentos de trabalho, à 

dificuldade de serviços de apoio como manutenção predial, equipamentos e suporte 

técnico, à sobrecarga de trabalho, à grande demanda de atribuições, ao número 

reduzido de servidores, às interrupções frequentes do trabalho, às ações 

desrespeitosas dos usuários, ao sentimento de subutilização, ao inconveniente clima 

organizacional, à falta de planejamento estratégico e operacional, aos insolentes 

critérios de avaliação funcional, ao elevado nível de frustração e à proeminente 

insatisfação dos profissionais. 

Diante deste cenário, aponta-se que ações ergonômicas precisam ser 

desenvolvidas, mas para garantir o seu desenvolvimento, sua implementação e o 

acompanhamento dessas ações é preciso o comprometimento da Administração 

central da instituição. Assim sendo foi proposta a implantação de um Programa 

Institucional de Ergonomia, que pode ser gerido a partir da criação do Comitê 

Ergonômico, e que trabalhe em cooperação com o serviço de atenção à saúde do 

servidor. Estas propostas têm como objetivo atender as demandas de uma 

instituição tão diversa e complexa, mas que preza pela qualidade e excelência nas 

suas atividades.       

O Comitê Ergonômico deverá desenvolver propostas de adequação 

ergonômica que poderão servir de parâmetro para intervenções e análises para os 

demais ambientes administrativos da UFPE, através da adoção e engajamento do 

referido comitê constituído por servidores capacitados da própria instituição em 

ações integradas de um Programa Institucional de Ergonomia. 

O ambiente laboral ergonomicamente adequado, com servidores munidos de 

informações aliados paralelamente às práticas sistemáticas de exercícios físicos, 

culminarão num maior bem-estar do ambiente corporativo, capaz de contribuir para 

unidade administrativa do setor público eficiente, garantindo não só um serviço de 
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qualidade, mas conjuntamente preocupado com a qualidade de vida dos seus 

servidores. 

Os direitos trabalhistas estão destacados na Constituição Federal, que editou 

os valores sociais do trabalho como fundamentos da República Federativa do Brasil, 

o que independe da natureza do vínculo. São direitos sociais fundamentais, e deve-

se obstinar pela valorização do trabalho humano, isso porque é relevante o papel do 

trabalhador como um dos pilares do desenvolvimento socioeconômico. 

No entanto, nesta pesquisa ficou evidente que servidores públicos federais 

estão à margem da legislação de proteção e atenção a saúde do trabalhador, e 

dependem de legislações específicas que ainda são muito aquém das demandas 

atuais, e as existentes nem sempre são atendidas, por deficiência na estrutura de 

serviços de atenção e apoio a saúde do servidor na instituição. Também foi 

apontado que servidores estão trabalhando com elevada carga de trabalho e a 

capacidade para o trabalho apresenta índices baixos e moderados, o que pode 

acarretar em incapacidades laborativas a curto e médio prazo. 

Percebe-se que a falta de planejamento, ausência de avaliação e identificação 

das condições de trabalho, deficiência na organização e na sistematização das 

tarefas diárias e processos produtivos mal definidos provocam nos servidores 

sofrimentos para desenvolver suas atividades diárias, o que reflete diretamente na 

sua saúde, diminuindo a capacidade laborativa. As qualidades de vida e do trabalho 

ficam comprometidas, já que o bem-estar no trabalho são momentos fortuitos. 

Pode-se concluir que a pesquisa revelou e atendeu a seu precípuo de 

identificar as condições do trabalho e da atenção ao servidor em um ambiente 

administrativo, delimitado, do serviço público, visto que conhecer e constatar as 

demandas ergonômicas através de uma visão participativa, na qual aos envolvidos 

foi concedida a oportunidade de definir suas principais necessidades de condições 

adequadas para realização de um serviço de qualidade, sem depreciar a vitalidade 

dos agentes envolvidos. 

Dessa forma, sugere-se que a instituição faça uso das informações obtidas 

nesta pesquisa a fim de assumir o compromisso de aprimorar medidas e promover 

ações ergonômicas, assim como acompanhar a efetiva aplicação das normas de 

atenção a saúde do servidor, para elevar a qualidade da prestação dos serviços e 

prosperar a humanização do trabalho dos servidores públicos federais. 



93 

 

Por fim, propõe-se para estudos futuros uma nova aplicação, no mesmo setor, 

dos questionários ICT e NASA- TLX, assim como entrevistas semiestruturadas além 

de outras ferramentas que possam auxiliar na identificação das condições de saúde 

dos servidores, após a intervenção ergonômica proposta. Essas ações possibilitarão 

verificar se ocorreram mudança de cunho ergonômico e da segurança e saúde do 

trabalhador. Essa análise sistemática da saúde do servidor deverá estender-se aos 

demais setores da instituição, o que poderá respaldar a produção de um Caderno de 

Encargos e Recomendações Ergonômicas para a instituição, tanto para evitar 

incapacidades e danos humanos como para contribuir com um ambiente de trabalho 

atribuído de melhores condições ergonômicas, fazendo do ambiente laboral um local 

saudável e prazeroso. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA  

 

Dados do Entrevistado 

Idade: 

Sexo: 

Cargo: 

Grau de Escolaridade: 

Tempo de serviço na instituição: 

 

a) Fale das atividades do seu trabalho? 

 

b) Já participou de alguma intervenção ergonômica ou de segurança do 
trabalho no seu local de trabalho? 

 

c) Fez ou faz atividade física no NEFD? 

 

d) Pratica ou praticou alguma atividade física? Quanto tempo? 

 

e) Há treinamento e ou capacitações para realização do seu trabalho? 
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APÊNDICE B – FORMULÁRIO ICT (ADAPTADO) 

 

 

Data de Nascimento____/____/________ 

Dados gerais 

Sexo  

Feminino 1 

Masculino 2 

 

Escolaridade – assinalar o nível mais elevedo  

Ensino Fundamental incompleto (não terminou a 8ª série) 1 

Ensino Fundamental completo (terminou a 8ª série) 2 

Curso técnico de primeiro grau completo 3 

Ensino Médio incompleto (não terminou o 3ª ano) 4 

Ensino Médio completo (terminou o 3ª ano) 5 

Curso técnico de segundo grau completo 6 

Superior incompleto 7 

Superior completo 8 

Pós-graduação (completa/incompleta) 9 

 

Com que idade começou a trabalhar? 

_______________________________________________________________ 

Qual o seu cargo atual? 

_______________________________________________________________ 

 

Há quanto tempo trabalha na instituição? 

_______________________________________________________________ 

 

Recebe adicional insalubridade ou periculosidade? 

_______________________________________________________________ 
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Trabalha durante a noite? 

Sim (  )     Não (  ) 

 

As exigências do seu trabalho são principalmente?  

Mentais 1 

Físicas 2 

Ambas, mentais e físicas 3 

 

Suponha que a sua melhor capacidade para o trabalho tem um valor igual a 10 
pontos. 

1. Numa escala de zero a dez, quantos pontos você daria para a sua capacidade de 
trabalho atual. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Estou incapaz 
para o 
trabalho 

 Estou em minha 
melhor capacidade 
para o trabalho 

 

2.  Como você classificaria sua capacidade atual para o trabalho em relação às 
exigências físicas do seu trabalho? (Por exemplo, fazer esforço físico com partes 
do corpo). 

1 2 3 4 5 

Muito baixa Baixa Moderada Boa Muito boa 

 

3.  Como você classificaria sua capacidade atual para o trabalho em relação às 
exigências mentais do seu trabalho? (Por exemplo, interpretar fatos, resolver 
problemas, decidir a melhor forma de fazer). 

1 2 3 4 5 

Muito baixa Baixa Moderada Boa Muito boa 

 

 

 

4. Em sua opinião quais das lesões por acidentes ou doenças citadas abaixo 
você possui ATUALMENTE. Marque também aquelas que foram confirmadas 
pelo médico. 

Não Diagnosti Minha 
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tenho cado pelo 
Médico 

Opinião 

4. 1. Lesão nas costas.    

4. 2. Lesão nos braços/mãos    

4. 3. Lesão nas pernas/pés    

4. 4. Lesão em outras partes do corpo.    

4.4a. Onde?__________________    

4.4b. Que tipo de lesão? ___________________________    

4. 5. Doença da parte superior das costas ou região do pescoço, com 
dores frequentes. 

   

4. 6. Doença da parte inferior das costas com dores frequentes.    

4. 7. Dor nas costas que se irradia para a perna (ciática)    

4. 8. Doença musculoesquelética afetando os membros (braços e 
pernas) com dores frequentes. 

   

4. 9. Artrite reumatoide    

4. 10. Outra doença musculoesquelética.    

4. 10a Qual?___________________________________    

4. 11. Hipertensão arterial (pressão alta).    

4. 12. Doença coronariana, dor no peito durante exercício (angina 
pectoris). 

   

4. 13. Infarto do miocárdio, trombose coronariana.    

4. 14. Insuficiência cardíaca.    

4. 15. Outra doença cardiovascular.    

4. 15 a. Qual? _____________________    

4. 16. Infecções repetidas do trato respiratório (incluindo amigdalite, 
sinusite aguda, bronquite aguda). 

   

4. 17. Bronquite crônica    

4. 18. Sinusite crônica    

4. 19. Asma    

4. 20. Enfisema    

4. 21. Tuberculose pulmonar    

4. 22. Outra doença respiratória.    

4. 22 a. Qual?_______________________    

4. 23. Distúrbio emocional severo (ex. depressão severa)    

4. 24. Distúrbio emocional leve (ex. depressão leve, tensão, ansiedade, 
insônia) 

   

4. 25. Problema ou diminuição da audição    

4. 26. Doença ou lesão da visão (não assinale se apenas usa óculos ou 
lentes de contato de grau) 

   

4. 27. Doença neurológica (avc ou “derrame”, neuralgia, enxaqueca, 
epilepsia). 

   

4. 28. Outra doença neurológica ou dos órgãos dos sentidos.    

4. 28 a. Qual?________________________________    

4. 29. Pedras ou doença da vesícula biliar    

Não 
tenho 

Diagnosti
cado pelo 

Médico 

Minha 
Opinião 

4. 30. Doença do pâncreas ou do fígado    
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4. 31. Úlcera gástrica ou duodenal    

4. 32. Gastrite ou irritação duodenal    

4. 33. Colite ou irritação do cólon    

4. 34. Outra doença digestiva    

4. 34 a. Qual?______________________    

4. 35. Infecção das vias urinárias    

4. 36. Doença dos rins    

4. 37.Doença nos genitais e aparelho reprodutor (p. ex. problema nas 
trompas ou na próstata) 

   

4. 38. Outra doença geniturinária.    

4. 39.  Alergia, eczema    

4. 40. Outra erupção.    

4. 40 a. Qual?_______________________________    

4. 41. Outra doença da pele    

4. 41 a. Qual? ___________________________    

4. 42. Tumor benigno    

4. 43. Tumor maligno (câncer)    

4. 43 a. Onde?__________________________    

4. 44. Obesidade    

4. 45. Diabetes    

4. 46. Bócio ou outra doença da tireoide    

4. 47. Outra doença endócrina ou metabólica.    

4. 47 a. Qual? _____________    

4. 48. Anemia    

4. 49. Outra doença do sangue.    

4. 49 a. Qual? ________________________    

4. 50. Defeito de nascimento    

4. 51. Outro problema ou doença,    

4. 51 a. Qual? _______________________    

 

5. Sua lesão ou doença é um impedimento para seu trabalho atual? (Você pode 
marcar mais de uma resposta nesta pergunta) 

Não há impedimento / Eu não tenho doenças 6 

Eu sou capaz de fazer meu trabalho, mas ele me causa alguns sintomas·. 5 

Algumas vezes preciso diminuir meu ritmo de trabalho ou mudar meus métodos de trabalho 4 
Frequentemente preciso diminuir meu ritmo de trabalho ou mudar meus métodos de 
trabalho 3 

Por causa de minha doença sinto-me capaz de trabalhar apenas em tempo parcial 2 

Em minha opinião estou totalmente incapacitado para trabalhar 1 

 

 

6. Quantos DIAS INTEIROS você esteve fora do trabalho devido a problema de 
saúde, consulta médica ou para fazer exame durante os últimos 12 meses? 
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Nenhum 5 

Até 9 dias 4 

Entre 10 a 24 dias 3 

Entre 25 a 99 dias 2 

100 a 365 dias 1 

 

7. Considerando sua saúde, você acha que será capaz de DAQUI A 2 ANOS fazer 
seu trabalho atual? 

 

É improvável 1 

Não estou muito certo 4 

Bastante provável 7 

 

8. Você tem conseguido apreciar (se sentir satisfeito com) suas atividades diárias? 

 

Nunca 0 

Raramente 1 

Às vezes 2 

Quase sempre 3 

Sempre 4 

 
9. Você tem se sentido ativo e alerta? 

Nunca 0 

Raramente 1 

Às vezes 2 

Quase sempre 3 

Sempre 4 

 

10. Você tem se sentido cheio de esperança para o futuro? 

Nunca 0 

Raramente 1 

Às vezes 2 

Quase sempre 3 

Sempre 4 
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APÊNDICE C – FORMULÁRIO QUESTIONÁRIO NASA - TLX (ADAPTADO) 

 

QUESTIONÁRIO DE VALIDAÇÃO DA CARGA DE TRABALHO 

Prezado (a) Sr (a) 

Este questionário não é obrigatório, mas sua opinião sobre o seu trabalho É 
MUITO IMPORTANTE. Solicito, então, que você preencha as informações nos 
quadros abaixo. A seguir, solicito que marque com um X, entre os pares relacionados, 
o fator que mais representa a carga de trabalho durante a realização do seu trabalho 
(conforme o Exemplo). Por fim, solicito que marque com um X, na escala 

apresentada, a resposta que melhor representa sua opinião com relação aos diversos 
itens apresentados (conforme o Exemplo). 

  Não escreva seu nome no questionário. As informações são sigilosas e 
servirão para o trabalho de pesquisa que está sendo desenvolvido e que culminará 
na dissertação de mestrado apresentada na Pós-Graduação em Ergonomia.  

Muito obrigado pela participação. 
 

1) Tempo de Serviço na instituição: ________anos______meses. 

2) Tempo de serviço no setor: ________anos______meses. 

3) Idade:_________ 

4) Sexo: (  )  Masculino   (  )Feminino 

5) Escolaridade:  

(  )  ensino fundamental    (  )  ensino médio   (  )  ensino superior    

(  )  Pós-graduação     (  )  Mestrado    (  )  Doutorado    

 

Exemplos de como responder as questões: 

1. Qual o fator que mais representa a carga de trabalho 

 

2. Você está satisfeito com a quantidade de viagens que realiza por ano? 

________________________________________________________________ 
Insatisfeito                                                                                               Satisfeito 

Demanda Mental x Demanda Física 

   

Demanda Temporal x Demanda Física 
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 Marque um dos fatores, entre os pares abaixo, que você considera como a fonte 
mais significativa para a carga de trabalho durante a realização de suas tarefas. 

 
Demanda Mental– atividade mental requerida para a realização do trabalho; 

Demanda Física – atividade física requerida para a realização do trabalho 

Demanda Temporal– nível de pressão imposto para a realização do trabalho; 

Performance – nível de satisfação com o desempenho pessoal para a realização do 
trabalho; 

Esforço –  o quanto que se tem que trabalhar física e mentalmente para atingir um 
nível desejado de performance ou desempenho; 

Nível de Frustração – nível de fatores que inibem a realização do trabalho 
(insegurança, irritação, falta de estímulo, estresse, contrariedades). 

 
 

Demanda Mental x Demanda Física 
   

Demanda Temporal x Demanda Física 
   

Demanda Temporal X Nível de Frustração 
   

Demanda Temporal X Demanda Mental 
   

Performance X Demanda Física 
   

Demanda Temporal X Esforço (Físico e Mental) 
   

Performance X Demanda Mental 
   

Nível de Frustração X Demanda Física 
   

Performance X Nível de Frustração 
   

Nível de Frustração X Demanda Mental 
   

Esforço (físico e mental) X Demanda Física 
   

Performance X Esforço (físico e mental) 
   

Esforço (físico e mental) X Demanda Mental 
   

Demanda Temporal X Performance 
   

Esforço (físico e mental) X Nível de Frustração 
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 Marque na escala qual a sua opinião sobre o nível de influência dos 
fatores abaixo para a realização do seu trabalho. 

 
1. Demanda Mental no seu trabalho 
 

 

 

2. Demanda Física no seu trabalho 
 
 

 

 

3. Demanda Temporal (pressão) no seu trabalho 
 

 

 

4. Performance ou desempenho no seu trabalho 
 

 

 

5. Esforço (Físico e Mental) no seu trabalho 
 

 

 

6. Nível de Frustração no seu trabalho 
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APÊNDICE D – APRESENTAÇÃO DA PESQUISA AOS SERVIDORES 
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APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Universidade Federal de Pernambuco  

Departamento de Design 

Programa de Pós-Graduação em Ergonomia  

Mestrado Profissional em Ergonomia 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

(Para Maiores de 18 Anos ou Emancipados - Resolução 466/12) 

 

Convidamos o(a) Sr.(a) para participar como voluntário(a) da pesquisa intitulada: 
Ergonomia para melhoria do ambiente laboral e bem-estar do servidor público: estudo 
de caso do NEFD - UFPE, que está sob a responsabilidade do pesquisador  Leonardo 
Luizines de França Cavalcanti, e-mail leonardo.caval@ufpe.br, telefone: (81) 30780567, 
residente à Rua Coronel Antonio Marques 84, Escada, Pernambuco, CEP 55500-000. 

Caso este Termo de Consentimento contenha informações que não lhe sejam 
compreensível, as dúvidas podem ser tiradas com a pessoa que está lhe entrevistando e 
apenas ao final, quando todos os esclarecimentos forem dados, caso concorde com a 
realização do estudo pedimos que rubrique as folhas e assine ao final deste documento, que 
está em duas vias, uma via lhe será entregue e a outra ficará com o pesquisador 
responsável.  

Caso não concorde não haverá penalização, bem como será possível retirar o 
consentimento a qualquer momento, também sem qualquer penalidade. 

 

 Esta pesquisa tem por objetivo realizar um Estudo Ergonômico e assim propor 
medidas para o cumprimento das legislações relacionadas à atenção à saúde do 
servidor público Federal, com ênfase na Ergonomia a fim de adequar o ambiente 
laboral nas atividades realizadas por servidores técnico-administrativos do Núcleo de 
Educação Física e Desportos da Universidade Federal de Pernambuco.  

 Cada participante será entrevistado individualmente em uma sala do setor no dia e 
horário previamente acordado. O tempo total de exposição dos participantes será em 
torno de uma hora e meia, aproximadamente, e será realizado em dois momentos.  

Etapa 1: Observações e registros do ambiente laboral (os servidores não serão identificados 
por meio de imagens).  

Etapa 2: Apresentação da pesquisa aos servidores (tempo estimado de trinta minutos). 

Etapa 3: Aplicação de Entrevistas e Questionários  aos servidores (tempo estimado de uma 
hora). 

 Esta entrevista assim como os dois questionários, mesmo considerado seguro, pode 
envolver riscos, mas nesta investigação os mesmos serão mínimos e restritos ao 
constrangimento da presença da pesquisadora ou da dificuldade em responder 
alguma questão. Assim, pretendemos minimizá-los, já que a participação será 

mailto:leonardo.caval@ufpe.br
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voluntária, as entrevistas e a aplicação do questionário serão em local reservado, 
garantindo a privacidade e o anonimato do participante. Mesmos nos registros 
fotográficos, a privacidade dos envolvidos será garantida mediante usos de 
programas de edição de imagens.  

 A pesquisa produzirá benefício direto aos participantes na atenção à saúde do servidor 
público e indireto a comunidade acadêmica em geral com a melhoria qualidade do 
serviço prestado, a partir das proposições de melhorias a serem implementadas no 
ambiente laboral que refletirão em melhorias do bem-estar dos servidores como 
também em uma melhor prestação de serviços à sociedade. 

Todas as informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas apenas 
em eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser 
entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a sua participação. Os 
dados coletados nesta pesquisa, gravações, entrevistas, fotos, ficarão armazenados no 
computador pessoal, sob a responsabilidade do pesquisador, no endereço acima informado, 
pelo período de mínimo 5 anos.  

O participante não pagará nada em participar desta pesquisa, pois a aceitação é 
voluntária, mas fica também garantida a indenização em casos de danos, comprovadamente 
decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou extra-judicial. Se 
houver necessidade, as despesas para a sua participação serão assumidas pelos 
pesquisadores (ressarcimento de transporte e alimentação). 

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 
consultar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no 
endereço: Avenida da Engenharia s/n – 1º Andar, sala 4 - Cidade Universitária, Recife-PE, 
CEP: 50740-600, Tel.: (81) 2126.8588 – e-mail: cepccs@ufpe.br.  

__________________________________________ 

Leonardo Luizines de França Cavalcanti 

 

Solicitamos, portanto, a sua colaboração e autorização para esta investigação, como 
também para apresentação dos resultados deste estudo em eventos da área de Ergonomia 
e áreas afins, podendo ser publicado em sites, Congressos, Simpósios e/ou Revistas 
Científicas. Por ocasião da publicação dos resultados, os nomes dos participantes da 
pesquisa e da empresa serão mantidos em sigilo. Informamos que essa pesquisa não 
oferece riscos, previsíveis, para a sua saúde e o pesquisador estará a sua disposição para 
qualquer esclarecimento que considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. Diante 
do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido (a),dou o consentimento para a 
realização desta pesquisa e publicação dos seus resultados. Estou ciente que receberei 
uma cópia desse documento. 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIO (A) 

 

 Eu, __________________________________________________________, CPF 

_________________________, abaixo assinado, após a leitura (ou a escuta da leitura) 

deste documento e de ter tido a oportunidade de conversar e ter esclarecido as minhas 

dúvidas com o pesquisador responsável, concordo em participar do estudo Ergonomia para 
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melhoria do ambiente laboral e bem-estar do servidor público: estudo de caso do 

NEFD - UFPE, como voluntário (a).  

 

Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo (a) pesquisador (a) sobre a 
pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 
decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar o meu consentimento 
a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade (ou interrupção de meu 
acompanhamento/ assistência/tratamento).  

 

Local e data: _____________________________________  

Assinatura do participante: __________________________  

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e o 
aceite do voluntário em participar. 

 

Nome: Nome: 

Assinatura: Assinatura: 
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO FINAL DO COMITÊ DE ÉTICA 
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