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A QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE PENITENCIÁRIO:  

Uma análise sobre as condições ambientais de trabalho 

 

Raimundo Nonato Monteiro Melo
1
 

 

RESUMO 

O artigo apresenta uma discussão sobre a qualidade de vida no ambiente penitenciário, sendo uma 

análise sobre as condições ambientais de trabalho Quanto ao QVT, algumas categorias profissionais 

oferecem um desafio maior, devido a sua natureza, como é o caso dos Agentes de Segurança 

Penitenciária (ASP). Primeiro, por ser uma profissão que envolve vários fatores de risco, tensão e 

desgaste físico e mental, como o convívio com pessoas violentas e envolvidas em atividades 

criminosas; jornada de trabalho prolongada; uso de armas de fogo; desvalorização por parte da 

sociedade; execução de trabalhos repetitivos, etc. Além disso, por ser uma atividade de grande 

importância para a sociedade, tendo em vista que esses trabalhadores são os principais operadores das 

execuções penais. Diante do exposto, o propósito do presente estudo foi o de responder ao seguinte 

problema: Qual a percepção dos agentes de segurança penitenciária do Estado do Pará quanto à 

Qualidade de Vida no Trabalho? Para tentar responder a esta problemática, o presente trabalho tem 

como objetivo geral analisar a percepção dos agentes de segurança penitenciária (ASPs) do Pará 

quanto à Qualidade de Vida no Trabalho. O artigo tem característica de revisão bibliográfica. 

PALAVRAS-CHAVE: AMBIENTE PENITENCIÁRIO. QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

NO TRABALHO. SOCIEDADE. 

ABSTRACT 

The article presents a discussion about the quality of life in the prison environment, being an analysis 

of the environmental conditions of work. As for QVT, some professional categories offer a greater 

challenge, due to their nature, as is the case of Prison Security Agents ( ASP). First, because it is a 

profession that involves various risk factors, physical and mental stress and tension, such as living 

with violent people involved in criminal activities; long working hours; use of firearms; devaluation 

by society; repetitive work, etc. Moreover, it is an activity of major importance for society, given that 

these workers are the main operators in criminal proceedings. In view of the above, the purpose of the 

present study was to answer the following problem: What is the perception of prison security agents in 

the State of Pará regarding Quality of Life at Work? In order to try to answer this problem, the present 

work has as general objective to analyze the perception of prison security agents (ASPs) of Pará 

regarding Quality of Life at Work. The article has a bibliographic review feature. 

KEY WORDS: PENITENTIARY ENVIRONMENT. QUALITY OF LIFE IN WORK AT WORK. 

SOCIETY. 
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1 INTRODUÇÃO 

A pesquisa apresenta uma abordagem sobre o a qualidade de vida no ambiente 

penitenciário e uma análise sobre as condições ambientais de trabalho.  Nos últimos anos, a 

condição da diversidade dos sujeitos passou a definir, cada vez melhor, o tipo de projeto a ser 

implementado, com o apoio, especialmente, dos marcos legais nacionais e dos acordos 

internacionais que se desdobram em documentos, fundamentos, reflexões e políticas.  

Nos últimos anos, o trabalho tem sofrido uma série de modificações, causadas pelas 

transformações na forma de consumo da sociedade, passando a exigir uma constante 

adaptação por parte das organizações, para que possam se adequar às novas realidades e assim 

garantirem a sua permanência no mercado (MAGRI; KLUTCHOVSKY, 2006; MORETTI; 

TREICHEL, 2003; ROSA; PILATTI, 2007; VASCONCELOS, 2001). As novas exigências 

do atual modelo de produção trazem consigo consequências negativas na vida do trabalhador, 

tanto para a sua saúde física quanto para a mental. Estes problemas trazem consequências 

como o aumento no absenteísmo, diminuição do rendimento, maior rotatividade de mão-de-

obra, reclamações e greves mais numerosas, com efeitos negativos sobre a rentabilidade das 

organizações (OLIVEIRA, 1997 apud MAGRI; KLUTCHOVSKY, 2006; FERNANDES, 

1996 apud VASCONCELOS, 2001). 

A busca por inovações, as pessoas receberam o status de principal fator competitivo. 

Assim, torna-se primordial oferecer melhores condições de trabalho, para o recrutamento dos 

melhores profissionais e para que estes possam desenvolver seus potenciais. Neste contexto, 

surge o conceito de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) como ferramenta de gestão, 

visando ao alcance dos objetivos da organização por meio do suprimento das necessidades e 

da autorealização dos trabalhadores (CONTE, 2003; FRANÇA JR.; PILATTI, 2004; 

MORETTI; TREICHEL, 2003; ROSA; PILATTI, 2007).  

A QVT, como destacam Moretti e Treichel (2003, p. 73), “apresenta dois aspectos 

importantes: a preocupação com o bem-estar do trabalhador e com a eficácia organizacional”, 

ou seja, enxerga uma relação de interdependência entre estas duas variáveis e não uma relação 

de conflito. Complementando o pensamento, Conte (2003, p. 33) relaciona a gestão aos 

resultados organizacionais, defendendo que: É muito provável que funcionários motivados, 

capacitados e bem remunerados passem a ter um desempenho acima da média, reduzindo 

custo, apresentando melhores soluções aos clientes e gerando como desdobramento maior 

vitalidade financeira, que, mais do que nunca, pode significar a sobrevivência da empresa 

(CONTE, 2003, p. 33).  
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Quanto ao QVT, algumas categorias profissionais oferecem um desafio maior, devido 

a sua natureza, como é o caso dos Agentes de Segurança Penitenciária (ASP). Primeiro, por 

ser uma profissão que envolve vários fatores de risco, tensão e desgaste físico e mental, como 

o convívio com pessoas violentas e envolvidas em atividades criminosas; jornada de trabalho 

prolongada; uso de armas de fogo; desvalorização por parte da sociedade; execução de 

trabalhos repetitivos, etc.  

Além disso, por ser uma atividade de grande importância para a sociedade, tendo em 

vista que esses trabalhadores são os principais operadores das execuções penais, com grande 

influência no isolamento, reeducação e reinserção social do apenado (ROCHA, 2003; 

CORREIA, 2006). Diante do exposto, o propósito do presente estudo foi o de responder ao 

seguinte problema: Qual a percepção dos agentes de segurança penitenciária do Estado do 

Pará quanto à Qualidade de Vida no Trabalho? Para tentar responder a esta problemática, o 

presente trabalho tem como objetivo geral analisar a percepção dos agentes de segurança 

penitenciária (ASPs) do Pará quanto à Qualidade de Vida no Trabalho.  

A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) constitui-se objeto de preocupação do 

homem no trabalho. Esta, segundo França Jr. e Pilatti (2004), acentuou-se com a Revolução 

Industrial, que expôs os trabalhadores a condições precárias de trabalho e a um sistema de 

produção que fazia do trabalho algo extremamente repetitivo e desmotivante. No decorrer do 

século XX, muitos pesquisadores desenvolveram estudos sobre QVT, dentre eles Mayo, 

Maslow, McGregor e Herzberg (RODRIGUES, 1999, apud VASCONCELOS, 2001), 

buscando fundamentos para construção de um marco teórico sobre o tema. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A QVT, segundo Cardoso (1999, apud FRANÇA JR.; PILATTI, 2004), começou a ser 

estudado diretamente na década de 1950 na Inglaterra, com as pesquisas de Trist e seus 

colaboradores sobre o modelo macro para agrupar o trinômio indivíduo/ trabalho/organização. 

Na década de 1960, cresceram as iniciativas de cientistas sociais, líderes sindicais, 

empresários e governantes na busca de uma melhor organização do trabalho, com o objetivo 

de minimizar os efeitos negativos do trabalho na saúde e bem- -estar dos trabalhadores. Já na 

década de 1970, surgiu um movimento pela QVT tendo como principais motivos “a 

preocupação com a competitividade internacional e o grande sucesso dos estilos e técnicas 

gerenciais dos programas de produtividade japonesa, centrados nos empregados” (MORETTI; 

TREICHEL, 2003, p. 3).  
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A década de 1970 foi um marco no desenvolvimento da QVT, que tinha como base a 

saúde, segurança e satisfação dos trabalhadores, e seguiu inicialmente a escola sócio-técnica, 

onde a “organização do trabalho foi colocada como princípio maior, a partir da análise e 

reestruturação das tarefas” (FRANÇA JR.; PILATTI, 2004, p. 5). 

No contexto histórico, Amorim (2010, p.36) entende que: Inicialmente, os estudos 

sobre a QVT focalizavam aspectos individuais restritos e relativos ao bem-estar do 

trabalhador no ambiente de trabalho. Posteriormente, procurou-se solucionar problemas 

relativos ao enriquecimento da tarefa, objetivando estimular a criatividade no exercício 

funcional, ampliar a participação nas decisões e reduzir a impessoalidade nas relações de 

trabalho. Hoje, o tema constitui item obrigatório no planejamento estratégico corporativo e é 

tratado como uma vantagem competitiva no mercado, necessário para atrair e manter bons 

profissionais (AMORIM, 2010, p.36). 

A QVT é definida, segundo Limongi-França (1997, apud VASCONCELOS, 2001, p. 

25) como o “conjunto das ações de uma empresa que envolve a implantação de melhorias e 

inovações gerenciais e tecnológicas no ambiente de trabalho” e para Pilatti e Bejarano (2005, 

apud ROSA; PILATTI, 2007), QVT envolve, entre outras características, a participação do 

empregado nas decisões organizacionais; reestruturação de tarefas, estruturas e sistemas para 

que ofereçam maior liberdade e satisfação no trabalho; sistemas de compensações que 

valorizem o trabalho; adequação do ambiente de trabalho às necessidades individuais do 

trabalhador e satisfação com o trabalho.  

A QVT consiste em um tema multidisciplinar, recebendo contribuições e possuindo 

diferentes abordagens nos diversos campos de conhecimento a que está ligada. De fato, por se 

tratar de um tema extremamente amplo, com certo grau de subjetividade e ainda em expansão, 

torna-se difícil a tarefa de formular um conceito capaz de abarcar toda a sua complexidade, 

como defende Limongi-França (2009, p. 24) o tema QVT tem sido tratado como um leque 

amplo e, geralmente, confuso. Mas vários autores como Lau (2000); Sirgy et al (2001); Martel 

e Dupuis (2006) defendem a qualidade de vida no trabalho como uma real necessidade para as 

organizações e defendem a mensuração de variáveis que a compõem.  

2.1 Abordagens gerais 

No início do século XVlll, ocorreram grandes mudanças nos processos industriais, a 

população mundial crescia em um ritmo acelerado e o mercado consumidor aumentava 

rapidamente, estimulando a produção em grande escala e induzindo o aprimoramento 

tecnológico. O trabalhador, por sua vez, vivia em condições desumanas e as jornadas de labor 
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chegavam a até dezoito horas diárias. Na época, as fábricas não ofereciam condições de 

ambientes saudáveis para os trabalhadores desempenharem suas atribuições, ocasionando 

cansaço pelo excesso de esforço. 

A saúde das pessoas andava bastante comprometida por motivo de ambientes 

desfavoráveis de higiene, onde proliferavam enfermidades não apenas pelo contágio, como 

também pelo desgaste físico a que eram submetidos os trabalhadores. Também nesta época os 

acidentes eram frequentes, pois não havia a preocupação dos fabricantes em preveni-los. 

 Cerqueira Neto (1993, p. 17) afirma, 

Qualidade é o que as pessoas pensam que é, ou tiverem experiência de ser percebida 

como alta, baixa ou negativa, descreve seu valor em utilidade e utilização também 
comumente entendida como excelência, o que é melhor que um padrão mínimo nos 

negócios expressa através de padrões específicos contra os quais desempenho e 

conformidade podem ser medidos também uma expressão das pessoas que 

contribuem para produzir. 

  Enfatiza, 

Alcançar qualidade é, por conseguinte, responsabilidade de todos. A totalidade de 

todos os atributos e características de um produto ou serviço como especificado e 

características de um produto ou serviço como especificado, exigido e esperado, 

sempre resultado de esforços inteligentes. 

As primeiras organizações para produção em série eram o artesanato. Em segunda fase 

da história surge a indústria naval e a bélica, onde não se podia aceitar produtos sem 

qualidade, foi assim o inicio do controle da qualidade do produto final que custava muito 

caro. Para ilustrar cita-se que certa vez um rei mandou construir um grande navio que, em sua 

viagem inaugural, se encontrou com um vento mais forte e afundou a poucos quilômetros do 

porto de onde partiu.  

No site (wwwsr.unijui.tche.br/ambiente inteiro/histqual.html) afirma que: 

(...) passou-se a realizar o controle do trabalho por etapas, dando-se atenção também 
aos processos de fabricação e de projeto – surgia assim o sistema de garantia da 

qualidade na produção.  

E prossegue, 

As primeiras normas organizadas para garantia da qualidade no fornecimento que se 

conhecem foram escritas por Samuel Pepys, secretário do almirantado inglês, no 

século XVII, descrevendo a qualidade da madeira, velas, ancoras e outros materiais 

a serem utilizados na fabricação de navios. 

  

http://wwwsr.unijui.tche.br/ambienteinteiro/histqual.html
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Conforme Silva (2011) a qualidade nas organizações atravessou várias etapas 

evolutivas, sendo: 

1) O Processo de Inspeção, onde a inspeção formal só passou a ser 

necessária com o surgimento da produção em massa e da necessidade 

de peças que servissem a vários conjuntos do processo de produção 

que estava automatizando.  

2) O Controle Estatístico da Qualidade, onde se deu uma definição 

precisa e mensurável de controle de fabricação criando técnicas de 

acompanhamento e avaliação da produção diária, propondo varias 

maneiras de se melhorar a qualidade.  

3) Garantia da Qualidade, observou que os custos para se alcançar um 

determinado nível da qualidade podiam ser dividido em custos 

evitáveis e custos inevitáveis. Os custos inevitáveis eram os 

associados à prevenção/ inspeção, amostragem, classificação outras 

providencias para o alcance da qualidade.  

4) Controle Total da Qualidade, denominou o controle total da 

qualidade, em que a fabricação não investisse trabalhando 

isoladamente.  

Apesar de não existir um consenso sobre quando apareceu o conceito de  

Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), vamos considerar, assim como  

Fernandes (1996), que seu surgimento ocorreu em 1950 com os estudos de Eric Trist e outros 

pesquisadores no Instituto Tavistock, em Londres. Pode-se dizer que desde a implantação da 

administração científica de Taylor no final do século XIX e início do século XX esse tema 

vem sendo estudado. Para Taylor, a administração deveria ter o objetivo de assegurar o 

máximo de riqueza, tanto para o patrão como para o empregado.  

Partindo do pressuposto de que o ser humano era movido apenas pelo dinheiro, o foco 

era pagar altos salários e diminuir os custos de produção. Esse pensamento gerou uma 

organização racional do trabalho, marcada pela divisão de tarefas, especialização, hierarquia e 

padronização das atividades. De acordo com analise anterior da autora a intensa padronização, 

a prescrição de métodos e normas de trabalho e a separação entre o pensar, o planejar e o agir 

geraram uma desumanização do trabalho, altos índices de absenteísmo e rotatividade, baixa 

qualidade dos produtos e descontentamento dos trabalhadores.  

Na década de 1930, como uma forma de reação contra a Administração científica 

de Taylor, surgiu a Escola das Relações Humanas. Uma das conclusões do estudo foi 

que o nível de produção é sequenciado por fatores como a integração social e o conteúdo 

do cargo. A Escola das Relações Humanas trouxe grandes contribuições para a 

compreensão mais integral do ser humano, destacando aspectos psicológicos e o bem-
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estar do trabalhador como fatores de grande impacto no desempenho e de resultados da 

organização. 

2.2 A implantação 

Segundo Patricia Ferreira, (2013, p. 111) “O termo qualidade de vida no trabalho 

ainda existia, porém, a semente estava sendo plantada”. O termo foi utilizado pela 

primeira vez por Eric Trist e outros pesquisadores do Instituto Tavistock, em 1950, no 

desenvolvimento da abordagem sócio-técnica da organização do trabalho. Essa 

afirmação histórica analisa o que era melhorar a produtividade, reduzir conflitos e tornar 

a vida dos trabalhadores menos penosa considerando a tríade indivíduo, trabalho e 

organização, com base na análise e reesrruturação das tarefas. O movimento surgiu 

visando possibilitar o equilíbrio entre o indivíduo e a organização, liderando tanto as 

exigências e necessidades da tecnologia como as do trabalhador, ou seja, os cargos 

deveriam ser adaptados aos trabalhadores e à tecnologia da organização.  

Pode-se dizer que Qualidade de Vida no Trabalho é o conjunto de  

ações que a empresa realiza para implantar melhorias e inovações gerenciais, 

tecnológicas e estruturais no ambiente de trabalho. A construção da qualidade de vida 

o trabalho ocorre a partir do momento em que se olha a empresa e os trabalhadores 

como um todo: é o chamado enfoque biopsicossocial.   

Para Patricia Ferreira (2013, p. 113) “No nível biológico são as características 

inatas ou adquiridas ao longo do tempo. Inclui: metabolismo, vulnerabilidades e 

resistências físicas”. E, no nível psicológico relaciona-se aos processos emocionais, 

afetivos e de pensamento, consciente ou inconscientes, que moldam a personalidade e 

o modo de perceber e de relacionar com as pessoas e com o mundo.  

E, no nível social envolve valores, as crenças e a forma de participação do 

indivíduo em todos os grupos de que faz parte. O posicionamento biopsicossocial 

representa o fator diferencial para a realização de diagnóstico, campanhas, criação de 

serviços e implantação de projetos voltados para a preservação e desenvolvimento das 

pessoas durante o trabalho na empresa, pois envolve um conjunto de ações de diversas 

áreas de conhecimento científico tais como administração, economia, ecologia, 

engenharia, ergonomia, psicologia, saúde e sociologia (LIMONGE-FRANÇA, 1996). 
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2.3 Programas de qualidade de vida no trabalho 

Segundo Patricia Ferreira (2013, p. 127) “Alguns programas de QVT são adotados 

por exigências legais, tais como: PCMSO
2
, PPRA

3
, CIPA

4
 e Semana Interna de Prevenção 

de Acidentes (SIPAT). Vale lembrar que todas as normas visam à proteção da saúde do 

profissional, em especial à eliminação de riscos que geram um grande número de acidentes  

de trabalho, com ou em afastamento, além de mortes”. O PCMSO ou Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional é previsto pela Norma Regulamentadora NR-7, no Ministério 

do Trabalho, que determina que todos os empregadores ou instituições que admitam 

trabalhadores como empregados regidos pela CLT elaborem e programem tal programa.   

O objetivo do PCMSO é a promoção e a preservação da saúde dos trabalhadores bem 

como prevenção e  diagnóstico precoce de doenças relacionadas às funções de empenhadas e 

ao ambiente de trabalho. Dessa forma o  PPRA é estabelecido pela Norma Regulamentadora 

NR-9 da Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho e do Ministério do Trabalho 

(FERREIRA, 2013). Portanto de acordo com a afirmativa acima o 

PPRA objetiva definir uma metodologia de ação que garanta a preservação da saúde 

e integridade dos trabalhadores face ao risco existentes nos ambientes de trabalho. 

A legislação de segurança do trabalho brasileira considera riscos ambientais os agentes 

físicos, químicos e biológicos. Tão somente para fundamentar o argumento desse estudo e 

para que sejam considerados fatores de riscos ambientais, precisam estar presentes no 

ambiente de trabalho em determinadas concentrações ou intensidade, e o tempo máximo de 

exposição do trabalhador a ele é determinado por limites preestabelecidos. 

CONCLUSÃO 

Embora a pesquisa desenhe um quadro desolador, acredito no potencial da intervenção 

da esfera governamental como provedora das políticas públicas voltadas para a qualificação 

profissional e para a reinserção laboral do egresso do sistema prisional. Contudo, para que 

seja possível sua efetividade, torna-se necessária a criação de, pelo menos, alguns 

mecanismos: acompanhamento, monitoramento e avaliação das políticas implementadas; 

integração das entidades promotoras, minimizando os efeitos de ações isoladas e pontuais; 

consideração dos potenciais dos apenados, visando ampliar o êxito da qualificação laboral; 

investimento nos processos de ampliação da escolarização para além da dimensão 

                                                             
2 PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – Ministério do Trabalho e Emprego / MTE. 
3 PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – Ministério do Trabalho e Emprego / MTE.  
4 CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – Ministério do Trabalho e Emprego / MTE. 
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eminentemente técnica. Tais aspectos, aparentemente, demonstram certo grau de 

pragmatismo, no entanto, a busca do aprimoramento da gestão é um dos fatores 

imprescindíveis para o êxito do sistema. Por outro lado, é necessário realimentar nossas 

crenças no nosso papel de resgatar o histórico processo de conquista da cidadania, por meio 

do compromisso com aqueles que se encontram em situação de intensa exclusão e 

marginalidade, tanto dos bens materiais, quanto dos bens sociais produzidos historicamente 

pela humanidade. Uma inquietação interna me faz acreditar, mesmo que para muitos pareça 

uma utopia, em um sistema prisional diferente. Para mim é nos limites em que está situada a 

humanidade hoje, que será possível trabalhar e implantar um processo de ressocialização que 

seja educativo e humanizador. 
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