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Resumo 
O objetivo dessa pesquisa foi verificar como está a qualidade de vida dos alunos do 
PPGA/UFPB considerando os domínios físico e psicológico, nível de independência, relações 
sociais, a relação com o ambiente e a espiritualidade. Foi realizado um estudo de caso do 
tipo exploratório e descritivo. Para a coleta dos dados foram utilizados questionários com 
perguntas estruturadas propostas pelo modelo da Organização Mundial de Saúde – OMS, 
designado como World Health Organization Quality of Life Group - WHOQOL-bref. A 
análise dos dados foi realizada de forma quantitativa, os dados foram tabulados no Microsoft 
Excel e foram feitas análises de freqüência. As principais conclusões do trabalho foram que 
os alunos possuem uma boa qualidade de vida, visto que não consideram seus trabalhos 
estressantes, possuem um alto grau de auto-aceitação, se sentem capazes a realizar suas 
atividades no trabalho, possuem boas relações pessoais, estão inseridos em ambientes 
relativamente saudáveis, há uma sensível insatisfação quanto à remuneração frente as suas 
necessidade e podem ser considerados como tendo um bom nível de espiritualidade.  

Palavras-Chave: Qualidade de Vida, World Health Organization Quality of Life Group - 
WHOQOL-bref, Discentes PPGA/UFPB. 

 
1 Introdução 

O novo perfil profissional e o novo conceito de qualificação do século XXI valorizam traços 
como participação, iniciativa, raciocínio e discernimento. Hoje não basta apenas o indivíduo 
possuir habilidades manuais e disposição para cumprir ordens, é necessária também, ampla 
formação geral e sólida base tecnológica. 

Cada vez mais as empresas estão buscando soluções para melhorar a qualidade de vida no 
ambiente de trabalho devido a necessidades como: melhorar a qualidade dos produtos e 
serviços através da satisfação dos funcionários; reduzir os custos com doenças, planos de 
saúde, acidentes de trabalho, entre outros; atrair e manter bons funcionários; melhorar a 
comunicação e o nível de confiança interna e, principalmente, aumentar a produtividade 
pessoal e conseqüentemente profissional das equipes. 

No Brasil, é visto que muitas empresas se preocupam especialmente com a questão da 
participação, porém freqüentemente ouve-se dizer que a produtividade do trabalhador 
brasileiro é baixa. Poucos são os que falam, no entanto, sobre um fator essencial para o 
incremento dessa mesma produtividade: a qualidade de vida do trabalhador (FERNANDES, 
1996). 

Na academia não é diferente, poucos são aqueles que se preocupam com a qualidade de vida 
dos alunos e sua situação extraclasse, em sua grande maioria, os professores preocupam-se 
essencialmente com a produtividade dos discentes, não levando em consideração os aspectos 
individuais e fatores relativos aos domínios físico e psicológico, nível de independência, 
relações sociais, a relação com o ambiente e a espiritualidade. 
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O objetivo dessa pesquisa foi verificar como está a qualidade de vida dos alunos do Programa 
de Pós-Graduação em Administração – PPGA, da Universidade Federal da Paraíba, 
considerando os domínios físico e psicológico, nível de independência, relações sociais, a 
relação com o ambiente e a espiritualidade. O motivo da escolha desse grupo foi que os 
mesmos na época da pesquisa estavam cursando a disciplina de Comportamento 
Organizacional que em seu conteúdo contempla o assunto, mostrando sua importância para o 
êxito nas atividades dos indivíduos.  

Devido à escassa produção sobre qualidade de vida, já que a maioria foca essencialmente a 
qualidade de vida no trabalho – QVT, foi utilizada na fundamentação teórica o que há escrito 
sobre qualidade de vida no trabalho, pois o tema é basicamente o mesmo, porém numa 
abordagem mais holística, contemplando o ser humano nas suas diversas dimensões. 

Realizou-se um estudo de caso com os alunos do PPGA/UFPB, de caráter exploratório e 
descritivo. Exploratório porque mesmo já havendo diversas pesquisas sobre o assunto, não se 
verifica existência de estudos sobre o ponto de vista pelo qual a pesquisa o abordou. 
Descritivo, porque objetivou descrever características da percepção dos alunos acerca da sua 
qualidade de vida (VERGARA, 2004).  

Foi realizado um censo com os 18 alunos que estão cursando a disciplina de Comportamento 
Organizacional no semestre 2006.1, todos aceitaram participar da pesquisa. Para a coleta dos 
dados foram utilizados questionários com perguntas estruturadas propostas pelo modelo da 
Organização Mundial de Saúde – OMS, designado como World Health Organization Quality 
of Life Group - WHOQOL-bref, os dados da pesquisa foram coletados durante o mês de maio 
de 2006. 

A análise dos dados foi realizada de forma quantitativa, os dados foram tabulados no 
Microsoft Excel e foram feitas analises de freqüência. 

 
2 Fundamentação Teórica 

2.1 A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) 

O século em que vivemos caracterizou-se pelo desenvolvimento e preocupações com o 
binômio Indivíduo versus Trabalho. Nas primeiras décadas, a racionalização do trabalho a 
partir de métodos científicos foi predominante, cujo objetivo maior era o aumento da 
produtividade e, conseqüentemente, maior ganho para as organizações. 

Os anos seguintes foram marcados pelo início do estudo do comportamento do indivíduo e 
sua satisfação quanto aos métodos de trabalho. O movimento conhecido como QVT tem suas 
origens formais vinculadas ao desenvolvimento da abordagem sócio-técnica, e ao movimento 
conhecido como Relações Humanas, desenvolvida principalmente pelos estudos de Elton 
Mayo na Western Electric e de Eric Trist no Tavistock Institute of Human Relations de 
Londres, foi um ponto de partida para os estudos de QVT. 

Foram os estudos realizados por Eric Trist e seus colaboradores na década de 50 que deram 
origem a denominação Qualidade de Vida no Trabalho, para designar experiências calcadas 
na relação indivíduo-trabalho-organização (FERNANDES, 1996).  Pesquisadores como 
Moraes e colaboradores (1996) apontam o trabalho de Trist como um modelo que engloba 
indivíduo, trabalho e organização visando a estruturação do trabalho assim como a satisfação 
dos funcionários. 

As décadas seguintes foram de mudanças tanto na consciência do trabalhador como no 
enfoque gerencial. Como registra Rodrigues (apud FERNANDES, 1996, p. 41) “a crise e a 
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alta inflação que acometeram as grandes potências do ocidente, e em particular os Estados 
Unidos, no início dos anos 70, desaceleraram e mudaram os rumos da QVT”.  

O cenário se descortina nos anos 80 com o crescente avanço tecnológico e a conseqüente 
modernização das organizações. É então que inicia-se as aplicações estruturadas e 
sistematizadas no interior da organização utilizando a QVT. 

Deve-se colocar que os estudos e pesquisas realizadas por Fernandes (1996), ao longo dos 
últimos anos, levaram a uma tentativa de conceituação de QVT como “a gestão dinâmica e 
contingencial de fatores físicos, tecnológicos e sócio-psicológicos que afetam a cultura e 
renovam o clima organizacional, refletindo-se no bem-estar do trabalhador e na produtividade 
das empresas”. 

Diversos autores estão trabalhando e aprimorando o conceito de qualidade de vida no 
trabalho, mas ainda existe uma grande distância entre o discurso e a prática. O empregado nos 
dias atuais sabe da importância de sua participação direta nos resultados e estão dispostos a 
lutar por melhores condições, afinal a QVT vai muito além da mera obtenção de um salário 
atraente.. 

No que tange a Qualidade de Vida, a mesma foi definida pelo Grupo de Qualidade de Vida da 
Organização Mundial da Saúde como “a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no 
contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, 
expectativas, padrões e preocupações” (OMS apud FLECK et al, 1999). 

 

2.2 Modelos e Ações 

Autores clássicos como Walton (1974), Lippit (1978), Westley (1979), Belanger (1973), 
Wether e Davis (1983), Hackman e Oldham (1975), entre outros, estruturaram modelos que 
identificam fatores determinantes da QVT nas organizações. (FERNANDES, 1996) 

 Em artigo bastante conceituado, Walton (1974) propõe oito categorias conceituais: 
Compensação justa e Adequada, Condições de Trabalho, Uso e Desenvolvimento de 
Capacidades, Oportunidade de Crescimento e Segurança, Integração Social na Organização, 
Constitucionalismo, Trabalho e espaço total de vida e Relevância Social da Vida no Trabalho. 
O modelo identifica a presença das categorias e o nível de satisfação dos indivíduos 
investigados. 

O Modelo de Belanger (1973) aponta aspectos ligados ao trabalho em si, como crescimento 
pessoal e profissional, tarefas com significado, funções e estruturas abertas (FERNANDES, 
1996). Seguindo o mesmo caminho, Hackman e Oldham (1975) propõem um modelo que se 
apóia em características objetivas do trabalho como: dimensões das tarefas, estados 
psicológicos críticos e resultados pessoais e de trabalho. 

Por sua vez, Lippitt (1978) considera que situações em que se oferece oportunidade para o 
indivíduo satisfazer grande variedade de necessidades pessoais como, segurança, interação, 
ser reconhecido, entre outros, são critérios favoráveis para uma melhor Qualidade de Vida no 
Trabalho. (apud FERNANDES, 1996). 

Outro modelo conceituado é o de Westley (1979). Segundo este autor a QVT pode ser 
examinada através de quatro indicadores. A Figura 1 mostra o modelo, proposto por Westley 
(1979). 
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* Benefícios                 
* Local de Trabalho

* Retroinformação                
* Liberdade de Expressão

* Desenv. Pessoal           
* Desenv. Profissional

* Relacionamento 
Interpessoal

* Carga Horária           
* Ambiente Externo

* Valorização do Cargo       
* Relacionamento com a 
Chefia

* Criatividade          
*Auto-Avaliação              
* Identidade c/ Tarefa   

* Grau de 
Responsabilidade          
* Valor Pessoal

Fonte: Westley (1979).  
Figura 1 - Indicadores de Qualidade de Vida no Trabalho. 

Fernandes (1996) cita, ainda, Werther e Davis (1983), que estruturaram um modelo no qual 
especificam elementos organizacionais, ênfase no fluxo e nas práticas de trabalho, elementos 
ambientais, ênfase nas condições de trabalho, e elementos comportamentais, ênfase nas 
necessidades humanas no ambiente de trabalho como: autonomia, variedade, identidade de 
tarefa entre outros, além dos aspectos que influenciam o plano de cargos em termos de QVT. 

A constatação de que não havia nenhum instrumento que avaliasse qualidade de vida dentro 
de uma perspectiva transcultural motivou a Organização Mundial da Saúde a desenvolver um 
instrumento com estas características. A busca de um instrumento que avaliasse qualidade de 
vida dentro de uma perspectiva internacional fez com que a Organização Mundial da Saúde 
desenvolvesse um projeto colaborativo multicêntrico. O resultado deste projeto foi à 
elaboração do WHOQOL-100 (World Health Organization Quality of Life Instrument, 100 
itens), um instrumento de avaliação de qualidade de vida composto por 100 itens (OMS, apud 
FLECK et al, 1999). O modelo busca identificar a percepção do indivíduo de sua posição na 
vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus 
objetivos, expectativas, padrões e preocupações" (WHOQOL GROUP, apud FLECK et al, 
1999).). O reconhecimento da multidimensionalidade do constructo refletiu-se na estrutura do 
instrumento baseada em 6 domínios: domínio físico, domínio psicológico, nível de 
independência, relações sociais, meio-ambiente e espiritualidade / religião / crenças pessoais, 
agrupados conforme Figura 2. 

 
Domínio I - Domínio físico 
1. Dor e desconforto 
2. Energia e fadiga 
3. Sono e repouso 
Domínio II - Domínio psicológico 
4. Sentimentos positivos 
5. Pensar, aprender, memória e concentração 
6. Auto-estima 
7. Imagem corporal e aparência 
8. Sentimentos negativos 
Domínio III - Nível de Independência 
9. Mobilidade 
10. Atividades da vida cotidiana 
11. Dependência de medicação ou de tratamentos 
12. Capacidade de trabalho 
Domínio IV - Relações sociais 
13. Relações pessoais  

14.Suporte (Apoio) social 
15. Atividade sexual 
Domínio V- Ambiente 
16. Segurança física e proteção 
17. Ambiente no lar 
18. Recursos financeiros 
19. Cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e 
qualidade 
20. Oportunidades de adquirir novas informações e 
habilidades 
21. Participação e oportunidades de recreação/lazer 
22. Ambiente físico: (poluição/ruído/trânsito/clima) 
23. Transporte 
Domínio VI- Aspectos espirituais/ 
Religião/Crenças pessoais 
24. Espiritualidade/religião/crenças pessoais

Fonte: OMS (apud FLECK et al, 1999).  

Figura 2 - Domínios e Facetas do WHOQOL. 
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As questões do WHOQOL foram formuladas para uma escala de respostas do tipo Likert, 
com uma escala de intensidade (nada - extremamente), capacidade (nada - completamente), 
freqüência (nunca - sempre) e avaliação (muito insatisfeito - muito satisfeito; muito ruim - 
muito bom). Embora estes pontos âncoras sejam de fácil tradução nas diferentes línguas, a 
escolha dos termos intermediários apresentam dificuldades de equivalência semântica (por 
exemplo entre as âncoras "nunca" e "sempre" existe "`as vezes", "freqüentemente", "muito 
freqüentemente", "muitas vezes", etc). 

A versão em português do WHOQOL-100 foi desenvolvida no Departamento de Psiquiatria e 
Medicina Legal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenado pelo Professor 
Marcelo Pio de Almeida Fleck. Porém devido à necessidade de instrumentos curtos que 
demandem pouco tempo para seu preenchimento, mas com características psicométricas 
satisfatórias, fez com que o Grupo de Qualidade de Vida da OMS desenvolvesse uma versão 
abreviada do WHOQOL-100, o WHOQOL-bref. Este instrumento consta de 26 questões 
divididas em quatro domínios: físico, psicológico, relações sociais, ambientais e espirituais 
(FLECK et al, 1999). 

O critério de seleção das questões para compor o WHOQOL-bref foi tanto psicométrico como 
conceitual. No nível conceitual, foi definido pelo Grupo de Qualidade de Vida da OMS de 
que o caráter abrangente do instrumento original (WHOQOL-100) deveria ser preservado. 
Assim, cada uma das 24 facetas que compõem o WHOQOL-100 deveria ser representada por 
uma questão. Os dados que deram origem à versão abreviada foram extraídos do teste de 
campo de 20 centros em 18 países diferentes, entre eles o Brasil. 

O modelo busca seja qual for sua versão, completa ou bref, identificar a percepção do 
indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele 
vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações (FLECK et al, 
2000). 

 
3 Resultados da Pesquisa 

Fez-se necessário para enriquecer o estudo realizar um levantamento das características 
pessoais da população a ser estudada a fim de que se possa analisar alguns fatores e as suas 
contribuições para a qualidade de vida. 

De acordo com o levantamento da pesquisa, os alunos do PPGA/UFPB são em sua maioria 
homens representado em 73,7% e possuem idade média de 27,8 anos. Em se tratando do nível 
de escolaridade pode-se percebe que 52% são pós-graduados; no que tange ao estado civil, 
63,2% são solteiros e 73,7% não possuem filhos. Quanto à renda familiar mensal destaca-se 
que 55,6% possuem uma renda superior a R$ 3.000,00. Verificou-se ainda que 84,3% residem 
na cidade de João Pessoa - PB, 10,5% na cidade de Campina Grande-PB e 5,2% na cidade de 
Caruaru-PE. Ainda deve-se registrar que entre aqueles que residem na cidade de João Pessoa 
– PB, não há uma homogeneidade nos bairros. Um tópico ainda referente ao fator residência é 
que 47,4% residem com os pais e 26,3% moram apenas com duas pessoas. A pesquisa revelou 
também que 52,6% dos alunos não consideram seu trabalho estressante. 

A pesquisa visou analisar alguns comportamentos frente aos fatores da Qualidade de Vida e 
baseado nos domínios e facetas do modelo de WHOQOL obteve os seguintes resultados: 

(i) Quanto ao Domínio Físico 

Em relação ao fator saúde, 63,2% dos entrevistados responderam que estão satisfeitos com 
sua saúde, apontando ainda que 42,1% percebem que a dor física não impede na realização de 
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suas atividades diárias e que 57,9% precisam muito pouco de algum tratamento médico para 
desempenharem tais atividades. 

Destaque importante na pesquisa é que 42,1% dos respondentes afirmam ter muita energia 
para o dia-a-dia, resultado este que se concretiza quando 42,1% dos alunos dizem que estão 
satisfeitos com suas capacidades de desempenhar suas atividades diárias. 

Uma das perguntas realizada no questionário dizia respeito à satisfação com a qualidade do 
sono quando 42,1% afirmaram que estão satisfeitos com o seu sono que demonstra outro 
ponto fundamental para uma boa qualidade de vida. 

 

(ii) Quanto ao Domínio Psicológico 

Quanto à concentração na execução diária de suas atividades 42,1% dos alunos afirmaram que 
conseguem se concentrar bastante em suas atividades. Por sua vez, quanto à segurança 57,9% 
dos discentes afirmam ser bastante seguros em sua vida diária.  

No tocante à aparência física percebeu-se que 68,4% analisam como muito boa a sua 
capacidade em aceitar sua aparência física, mostrando um bom grau de auto-aceitação que é 
considerado papel fundamental para uma boa qualidade de vida. Pode-se ainda frisar que 
52,6% estão satisfeitos com eles próprios.  

Em relação aos sentimentos negativos, 73,7% responderam que sentimentos como mau 
humor, desespero, ansiedade e depressão acontecem com pouca freqüência em suas atividades 
diárias. 

 

(iii) Quanto ao Nível de Independência 

Dentro da dimensão sobre Qualidade de Vida que a pesquisa abordou pode-se afirmar que 
73,7% dos alunos do PPGA/UFPB avaliam como boa a sua qualidade de vida. No que se trata 
ao aproveitamento da vida o resultado do estudo aponta que 57,9% dizem que aproveitam 
mais ou menos a vida e que 31,6% avaliam que sua vida tem muito sentido.  

A respeito da capacidade para a realização do trabalho foi visto que 57,8% estão satisfeitos e 
tal resultado pode ser confirmado quando 52,6% dos alunos não consideram seu trabalho 
estressante. 

 

(iv) Quanto às Relações Sociais 

Em relação ao grau de envolvimento nas relações interpessoais foi possível perceber que 
63,1% disseram estar satisfeitos com suas relações pessoais (amigos, parentes, conhecidos, 
colegas) e 63,2% afirmam estar nem satisfeitos nem insatisfeitos com o apoio que recebem 
dos seus amigos.Quanto à vida sexual a satisfação foi alta, pois 63,1% afirmaram estar 
satisfeitos ou bastante satisfeitos com sua vida sexual. 

 

(v) Quanto ao Ambiente 

Um outro tópico abordado na pesquisa refere-se ao ambiente físico (clima, barulho, poluição, 
atrativos) quando se levantou que 47,4% dos alunos afirmaram que o ambiente em que estão 
inseridos pode ser considerado mais ou menos saudável. Quanto à oportunidade de atividade 
de lazer pode-se ver que os alunos classificaram como de média a muita tal oportunidade, 
percebendo que ambas as medidas obtiveram um percentual de 42,1%.  
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Quanto ao enfoque financeiro pode-se notar que 52,6% dos alunos classificam como média a 
satisfação de suas necessidades frente à remuneração recebida, mesmo destacando que 52,6% 
deles possuem uma renda familiar mensal superior a R$ 3.000,00 como expresso no perfil 
sócio-demográfico. Mesmo não havendo uma homogeneidade dos locais de moradias 
apresentada no perfil sócio-demográfico, chegou-se a conclusão de que 73,7% estão 
satisfeitos com as condições do local onde moram. A pesquisa também abordou a qualidade 
de alguns serviços como saúde e transporte na vida dos alunos. Pode-se notar que 52,6% estão 
satisfeitos com o acesso aos serviços de saúde e que 36,8% estão satisfeitos com os seus 
meios de transporte.   

 

(vi) Quanto à Espiritualidade 

O conceito de espiritualidade se caracteriza por possuir elementos comuns a todas as grandes 
religiões como o amor, o respeito à vida, o livre arbítrio, a esperança, a fé, a ética, a 
integração, a verdade, a bondade, a beleza, a igualdade, a fraternidade e a liberdade. Em 
referência a esse domínio pode-se dizer que o mesmo é contemplado por todos os outros na 
medida em que o termo espiritualidade engloba fatores como: o nível de independência, as 
relações sociais, o ambiente, etc. A espiritualidade é ampla, desta forma ela atua em todos os 
momentos da vida, em cada ação, em cada gesto, se tornando uma faceta fundamental para a 
qualidade de vida. Cabe salientar que esse domínio está inserido indiretamente nas perguntas 
das facetas anteriores, por isso no questionário não havia uma pergunta específica sobre o 
tema espiritualidade. 

 

4. Conclusões 

Esta pesquisa propiciou o estudo da qualidade de vida dos alunos do PPGA/UFPB sob o olhar 
do modelo de WHOQOL, analisando o comportamento dos entrevistados diante as dimensões 
e facetas do modelo.  

Diante do exposto, através da verificação e estudo do desenvolvimento dos resultados sobre o 
tema proposto, evidenciou-se que, no Domínio Físico a maioria dos alunos afirmou ter muita 
energia para o dia-a-dia, resultado este que se concretiza quando dizem que estão satisfeitos 
com suas capacidades de desempenhar suas atividades diárias e pela satisfação com o sono 
apresentada nos resultados. Tais fatores tornam-se determinantes na ênfase dada pela maioria 
dos entrevistados quando dizem estar satisfeitos com sua saúde e que a dor física não impede 
na realização de suas atividades diárias havendo pouca necessidade de ter tratamento médico, 
demonstrando uma boa condição para a qualidade de vida.  

A respeito do Domínio Psicológico conclui-se que a maioria dos entrevistados possui com 
pouca freqüência alguns sentimentos negativos em suas atividades diárias favorecendo uma 
boa concentração em suas atividades e por conseqüência disto se sentem bastantes seguros 
para desenvolvê-las. Outro fator que sucinta a segurança refere-se à aparência física, quando a 
maioria analisa como muito boa a sua capacidade em aceitar sua aparência física, mostrando 
um bom grau de autoaceitação que é considerado papel fundamental na qualidade de vida. 

Com relação ao Domínio Nível de Independência percebe-se que um número considerável dos 
alunos avalia como boa a sua qualidade de vida, considerando que suas vidas têm muito 
sentido, mesmo quando apontado um nível médio quanto ao aproveitamento da mesma. 
Quanto à capacidade para a realização do trabalho foi verificado que a maioria está satisfeita e 
tal resultado pode ser confirmado quando parte dos alunos não consideram seu trabalho 
estressante. 
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O Domínio das Relações Pessoais revelou que um número significativo dos entrevistados 
considera estar satisfeito com suas relações pessoais (amigos, parentes, conhecidos, colegas), 
afirmando também que estão nem satisfeitos nem insatisfeitos com o apoio que recebem dos 
seus amigos. 

As relações que compõem o Domínio Ambiente, mostraram que o ambiente em que os 
entrevistados estão inseridos pode ser considerado mais ou menos saudável, assim como foi  
classificada como de média a muita a oportunidade de atividade de lazer segundo os 
entrevistados. Outro ponto percebido foi que a maioria dos alunos classifica como média a 
satisfação de suas necessidades frente à remuneração recebida, mesmo destacando que, em 
sua grande parte, eles possuem uma renda familiar mensal superior a R$ 3.000,00 como 
destacado no perfil sócio-demográfico. Conclui-se ainda que as condições de moradia 
satisfazem as necessidades da maioria dos alunos, bem como a qualidade de alguns serviços 
como saúde e transporte em suas vidas. 

Por fim, na análise do Domínio Espiritualidade verificou-se que há um grande traço de 
espiritualidade na população estudada, fator este refletido no bom grau de autoaceitação física 
e segurança na capacidade para realizarem suas atividades, um nível bom de energia para 
trabalhar e um alto grau nas relações interpessoais, levando a entender melhor o outro. Todos 
esses fatores valem-se pela presença da espiritualidade que possibilita o surgimento de 
sentimentos negativos em menor escala, levando os entrevistados a darem maior sentido a 
suas vidas. 
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