
 
 

 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS 

 

 

 

 

EDUARDO CARVALHO DE ALMEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DAS DISFUNÇÕES DA ORGANIZAÇÃO BUROCRÁTICA E SUAS 

IMPLICAÇÕES PARA A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO (QVT): O 

CASO DE UMA UNIDADE DE SEGURANÇA PÚBLICA, EM MATO GROSSO DO 

SUL, BRASIL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO DE JANEIRO  

2013 



 
 

 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS 

MESTRADO EXECUTIVO EM GESTÃO EMPRESARIAL 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DAS DISFUNÇÕES DA ORGANIZAÇÃO BUROCRÁTICA E SUAS 

IMPLICAÇÕES PARA A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO (QVT): O 

CASO DE UMA UNIDADE DE SEGURANÇA PÚBLICA, EM MATO GROSSO DO 

SUL, BRASIL. 

 

 

 

 

 

 

 

DISSERTAÇÃO APRESENTADA À ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA E DE EMPRESAS PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

EDUARDO CARVALHO DE ALMEIDA 

Rio de Janeiro - 2013 



 
 

 

Ficha catalográfica  elaborada pela Biblioteca Mario Henrique Simonsen/FGV 

 

 

 

 

Almeida, Eduardo Carvalho de 

    Análise das disfunções da organização burocrática e suas implicações 

para a qualidade de vida no trabalho (QVT): o caso de uma unidade de 

segurança pública, em Mato Grosso do Sul, Brasil / Eduardo Carvalho 

de Almeida. – 2013.   

    90 f.  

 

  Dissertação (mestrado) - Escola Brasileira de Administração Pública 

e de Empresas, Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa. 

  Orientador: Mario Couto Soares Pinto. 

  Inclui bibliografia.  

 
                  1. Burocracia. 2. Qualidade de vida no trabalho. 3. Peritos. 4. Perícia (Exame  

                  técnico). I. Pinto, Mario Couto Soares. II. Escola Brasileira de Administração   
                  Pública e de Empresas. Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa. III. Título. 

 

                                                                                    CDD – 352.63 
 

 

 

  



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este estudo à minha esposa e a 

meus filhos, meu porto seguro. 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao Grande Arquiteto do Universo, pela serenidade, persistência e pelo amor, sem os quais 

não teria conseguido chegar até aqui. 

A Luzi, minha vida, pela lealdade e fidelidade, apoio emocional, carinho, paciência, 

incentivo, enfim, pelo seu amor por mim demonstrado a cada dia. 

Aos meus filhos lindos, fonte de minha inspiração para fazer o melhor, meu legado de 

amor. 

Ao orientador Prof. Dr. Mário Couto Soares Pinto, pela simpatia e pelo apoio prestados 

nesta caminhada. 

Ao Dr. André Puccinelli, Excelentíssimo Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, 

um administrador público à frente de seu tempo, por conceder-me a oportunidade de 

crescimento profissional, muitíssimo obrigado. 

Ao Sr. Wantuir Francisco Brasil Jacini, Secretário de Estado de Justiça e Segurança 

Pública pelo apoio e pela presteza; e a todos os seus assessores pela especial atenção. 

Ao Delegado Geral da Polícia Civil Dr. Jorge Razanauskas Neto, amigo de longa data, 

cujo apoio incondicional foi significativo e motivador, grato pelo incentivo. 

Ao Sr. João Guassu e a sua competente equipe de servidores estaduais pelo apoio logístico. 

Ao Ex-Coordenador Geral de Perícias Dr. Alberto Dias Terra e à sua ex-adjunta Dra. Edna 

Pleutin, pelo apoio irrestrito. 

Ao Atual Coordenador Geral de Perícias Dr. Nelson Fermino Junior, meu irmão e amigo, 

pelo incentivo, atenção e apoio em todo o tempo da realização desta pós-graduação. 

Ao Ex-Diretor do Instituto de Criminalística "Hercílio Macellaro", Dr. Orivaldo José da 

Silva Junior, pelo apoio para liberação das viagens e das acomodações dos plantões. 

Ao atual Diretor do Instituto de Criminalística "Hercílio Macellaro", Dr. José de Anchiêta 

Souza Silva, meu irmão e amigo, pelo apoio no exercício de sua função. 

Ao Ex-Deputado Federal Dagoberto Nogueira Filho, meu amigo e companheiro de 

caminhadas e lutas, pelo interesse e apoio incondicional. 

Ao Wilson Fernandes de Oliveira, meu amigão, pelos cuidados comigo em todo o tempo. 

Aos colegas Peritos Criminais do Instituto de Criminalística "Hercílio Macellaro", sem os 

quais esse trabalho não teria sido viável. 

Aos funcionários da FGV, em especial a Cláudia e a Aline, lindas, poderosas e 

competentes, grato. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do meio-dia ao setentrião; do zênite 

ao nadir; assim, emanam as virtudes 

do homem em direção ao inefável. 



 
 

RESUMO 

 

 

O objetivo geral deste estudo consistiu em identificar as dimensões da burocracia e 

relacioná-las aos elementos de disfunção burocrática existentes em uma unidade da 

administração pública estadual, no âmbito da Criminalística,  que influenciam a Qualidade 

de Vida no Trabalho (QVT), considerando as abordagens humanista e restritiva, no 

contexto da Coordenadoria Geral de Perícias (CGP), a partir da percepção dos servidores 

lotados nesta unidade da Segurança Pública. Utilizou-se a pesquisa descritiva por meio de 

uma abordagem qualitativa de estudo de caso, com amostra constituída por peritos 

criminais do Instituto de Criminalística "Hercílio Macellaro" (ICHM), lotados na Capital 

do Estado, Campo Grande - MS. O método de coleta de dados adotado para a constatação 

das disfunções burocráticas foi um questionário com assertivas fechadas de alternativas de 

múltipla escolha, cujo modelo de resposta compõe-se por quatro níveis de gradação 

(sempre, muitas vezes, poucas vezes, nunca), elaborado a partir do modelo de Maia e Pinto 

(2007). Em outro momento, foi aplicado o questionário apresentando questões que 

abordavam os elementos da QVT propostos por Werther e Davis (1983), adaptado para o 

presente estudo. Para este questionário, as questões foram apresentadas em escala 

polarizada de satisfação do tipo Likert, composta por cinco alternativas (discordo 

totalmente, discordo parcialmente, não concordo nem discordo, concordo parcialmente e 

concordo totalmente), caracterizando a opinião do participante. A interpretação dos dados 

permitiu analisar a existência de quatro elementos de disfunção burocrática:  internalização 

das regras, excesso de formalismo, rotinas e registros, resistência às mudanças e exibição 

de sinais de autoridade. De uma lado, a abordagem humanista foi possível analisar que os 

respondentes da pesquisa evidenciam ruídos na comunicação, tanto vertical quanto 

horizontal, o que indica a necessidade de mais transparência e clareza possível dentro e 

entre as equipes nos departamentos e destes com os superiores hierárquicos, a fim de 

proporcionar maior entendimento entre todos os envolvidos e a eliminação de conflitos que 

possam ocorrer através de informações distorcidas. Por outro lado, a análise da abordagem 

restritiva sobre a QVT neste estudo permitiu observar a predominância da racionalidade 

instrumental no contexto organizacional do ICHM, uma vez que está voltada somente para 

atender a seus processos organizacionais fundamentados no binômio técnica versus 

produção. Pode-se, assim, considerar que o ICHM está fortemente ligado ao modelo de 

organização burocrática, exteriorizado por quatro níveis de disfunções burocráticas. Além 

disso, como pretexto pela busca da eficiência, eficácia e efetividade, a práxis 

organizacional do ICHM parece convergir para dois modelos de produção: fordista e 

taylorista, as quais reforçam a corrente restritiva da QVT, que parece confirmar a 

manutenção da coisificação do sujeito em relação ao objeto, isto é, quando se pensava que 

o ser orgânico pudesse desfrutar do desenvolvimento tecnológico alcançado em várias 

ciências, paradoxalmente, o que tem sido visto é o trabalho como um fim em si mesmo. 

 

 

 
Palavras-chave: Disfunções Burocráticas. QVT. Peritos Criminais. Abordagem Humanista. 

Abordagem Restritiva. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

The aim of this study was to identify the dimensions of bureaucracy and relate them to 

existing elements of bureaucratic dysfunction in a unit of state government, under the 

Criminology, influencing the Quality of Work Life (QWL), considering the approaches 

humanist and restrictive in the context of General Coordination Skills (CGP) from the 

perception of crowded servers this unit Public Security. It used descriptive research 

through a qualitative case study approach, with a sample of forensic experts from the 

"Hercílio Macellaro" Criminalistics Institute (ICHM), crowded in the capital, Campo 

Grande, Mato Grosso do Sul state. The method of data collection adopted for the 

realization of bureaucratic dysfunction was a questionnaire with closed assertive 

alternative multiple choice, whose response model consists of four levels of gradation 

(always, often , seldom , never ), prepared from Maia and Pinto model  (2007 ). At another 

point of the view, the questionnaire was administered presenting issues that addressed 

elements of QWL proposed by Werther and Davis model (1983 ), adapted for the present 

study. For this questionnaire, the questions were presented in polarized satisfaction Likert 

scale, consisting of five alternatives (totally disagree, partially disagree, neither agree nor 

disagree, partially agree and strongly agree), characterizing the opinion of the participant. 

The interpretation of the data allowed us to analyze the existence of four elements of 

bureaucratic dysfunction : internalization of rules, too formalistic, routines and records, 

resistance to change and display signs of authority. On one hand, the humanistic approach 

was possible to analyze the survey respondents show noise in communication, both 

vertically and horizontally, which indicates the need for more transparency and clarity as 

possible within and between departments and teams in these with superiors, to provide 

greater understanding between all involved and eliminating conflicts that may occur 

through misinformation. On the other hand, the analysis of the restrictive approach to 

QWL in this study allowed us to observe the predominance of instrumental rationality in 

organizational context of ICHM, since it is geared only to meet your organizational 

processes based on binomial technique versus production. One can thus consider that the 

ICHM is strongly connected to the bureaucratic organization model, exteriorized through 

four levels of bureaucratic dysfunctions. Moreover, as a pretext for the pursuit of 

efficiency, efficacy and effectiveness, organizational praxis ICHM seems to converge to 

two models of production: Fordism and Taylorism , which reinforce the restrictive current 

of the QWL, which seem to confirm the maintenance of the objectification subject in 

relation to the object, that is, when it was thought that organic being could enjoy the 

technological development achieved in various sciences , paradoxically, what has been 

seen is the work as an end in itself. 

 

 

Keywords: Bureaucratic Dysfunctions. QWL. Forensics. Humanistic approach. Restrictive 

approach. 
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO 

 

1.1 - Apresentação do Tema 

 

A burocracia tem sido percebida nas organizações que a adota, dentro de alguns 

aspectos dimensionais sui generis: hierarquia de autoridade, divisão do trabalho, sistema 

de normas, sistema de procedimentos, impessoalidade e competência técnica. Assim, se 

uma determinada organização intensifica uma ou mais destas dimensões, ela é vista como 

sendo mais ou menos burocrática. 

Tais aspectos dimensionais da burocracia, tem permitido tanto compreender como 

se forma o vínculo indivíduo/organização, em decorrência da intensidade dimensional o 

qual está submetido, quanto podem ser percebidos por indicadores, analisados por meio 

das disfunções burocráticas. 

São consideradas disfunções da burocracia: a internalização e o elevado apego às 

normas; o excesso de formalização, rotinas e registros; a resistência às mudanças; a 

despersonalização dos relacionamentos; a ausência de inovação e conformidade às rotinas; 

a exibição de sinais de autoridade; a dificuldade no atendimento aos clientes e conflitos 

com o público e; a categorização como base do processo de tomada de decisão. 

Estas disfunções tem sido vistas como irregularidades ou anormalidades que se 

confundem aos processos administrativos das organizações, ocasionando confrontos no 

comportamento do indivíduo no ambiente de trabalho, fazendo com que os objetivos 

pretendidos pela organização deixem de ser atendidos. 

Ambos os temas disfunções burocráticas e Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) 

são assuntos atuais e presentes, porém, aplicados isoladamente às organizações públicas e 

privadas, apesar de haver dificuldade em estabelecer seus limites. 

Neste estudo, a análise da QVT foi desenvolvida sobre suas duas correntes de 

pensamento: a humanista e a restritiva. 

A primeira abordagem enfatiza os aspectos relacionados a valorização do 

trabalhador como ser humano, e busca o equilíbrio entre o indivíduo e a organização, 

através da interação entre as exigências e necessidades de ambos, gerando cargos que 

sejam satisfatórios tanto para as pessoas quanto para a organização (VIEIRA, 1993, p. 54). 
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Por sua vez, a segunda abordagem enfatiza os aspectos de racionalização do 

trabalho, onde a tecnologia de gestão faz uso de técnicas de natureza instrumental e 

comportamental (ou ideológica), ambas usadas como formas de domínio e manipulação 

sobre o trabalhador (FARIA, 2004 apud DOURADO; CARVALHO, 2006, p.3). 

Analogicamente, pode-se também perceber que o trabalho da Criminalística 

relaciona-se aos modelos de produção industrial: Fordismo e Taylorismo. O primeiro, 

originalmente é caracterizado pela produção em série, linhas de montagens, onde cada 

operário realiza uma tarefa específica, produção em massa, exigindo um complexo sistema 

de controle. Enquanto que o segundo, inclui sistemas técnicos que objetivam a otimização 

do emprego da mão-de-obra especializada de modo a aumentar a racionalização do 

movimento e evitar a ociosidade e a morosidade operária. 

Por esse motivo, o ramo da Criminalística constitui-se de um ambiente propício 

para este estudo, uma vez que assume um caráter fundamentalmente técnico, ou seja, de 

racionalidade instrumental pautada na eficiência, eficácia e efetividade no desempenho das 

funções de seus profissionais, o que contribui para a compreensão de como as várias 

dimensões do ser humano relacionam-se com um ambiente organizacional burocrático 

adotado por uma unidade de Segurança Pública. 

1.2 - Justificativa 

 

Em um ambiente onde se exige alta complexidade no desenvolvimento de suas 

funções, os servidores públicos do âmbito da Criminalística devem estar rodeados pelos 

melhores e mais modernos recursos tecnológicos, contudo, os processos de trabalho 

estabelecidos parecem estar desconectados da capacitação do homem; não nos aspectos 

técnicos do trabalho, mas do preparo do seu corpo e mente. Demandas maiores de tempo, 

formação e atualização, desenvolvimento pessoal e profissional podem, paradoxalmente, 

acarretar em insatisfação e não poucas vezes, patologias que conduzam à inatividade do 

servidor, mesmo que temporária. 

Além disso, hodiernos a Gestão da Qualidade de Vida do Trabalho tem 

representado uma condição estratégica de competitividade das organizações no mercado 

global, uma vez que a produtividade dos funcionários associa-se a um nível satisfatório de 

qualidade de vida em seu ambiente de trabalho. Não se pode falar em qualidade de 
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produtos e serviços se aqueles que vão produzi-los não têm qualidade de vida no trabalho 

(FERNANDES, 1996). 

De um lado, o trabalho tem grande importância social e psicológica para o ser 

humano. De acordo com Fernandes (1996): 

 

“quando não é levado em conta o fator humano, o desempenho do cliente 

interno, que é o empregado, fica comprometido pelos baixos níveis de satisfação, 

afetando o atendimento às exigências do cliente externo, o que inviabiliza as 

estratégias voltadas para a melhoria da qualidade dos produtos e serviços.” 

 

 Por outro lado, porém, as altas demandas por tempo e a pressão no ambiente 

de trabalho geram sintomas psicossomáticos (por exemplo: enxaquecas, dores de 

estômago, dificuldades com o sono e fadiga) e podem estar associadas a doenças de ordem 

emocional (por exemplo: distresse, síndrome do pânico, depressão e distúrbios de 

ansiedade) (DA SILVA, 2008). 

 Ainda de acordo com o autor supramencionado, os problemas ligados à 

insatisfação no trabalho têm consequências que geram um aumento do absenteísmo, 

diminuição do rendimento, alta rotatividade nos postos de trabalho, reclamações 

frequentes, e doenças psicossomáticas, sobremaneira causadas pelo estresse ocupacional. 

Estas repercussões na saúde física e mental dos trabalhadores implicam na queda da 

rentabilidade das organizações. 

 Nesse sentido, trata-se de uma temática de profunda relevância para as 

organizações, pois pode afetar o desempenho dos seus colaboradores e o alcance dos 

resultados da mesma. 

Contudo, a ideologia inserida nos programas pela Qualidade de Vida no Trabalho 

parece guardar em si mesma a igual intenção observada em outras correntes teóricas da 

administração emergidas na modernidade e pós-modernidade, as quais afetaram as 

expressões do Poder Nacional dos países, desde a política, as classes sociais, a tecnologia, 

a religião, a família e até o indivíduo. 

Além disso, considerando que os comportamentos organizacionais são 

consequências de ideias, normas, valores e crenças originadas no contexto institucional, 

observa-se que os mecanismos de novas mudanças de paradigmas são os isomorfismos 

(coercitivo, mimético ou normativo) sugeridos por várias correntes teóricas da 

administração. 
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Mediante esse contexto, o presente estudo tornou-se necessário, pois trouxe uma 

contribuição para a percepção da intensidade de burocratização por meio da análise das 

disfunções burocráticas, bem como para a produção de conhecimento novo sobre a 

matéria, em relação à Administração Pública no âmbito da Criminalística, e as possíveis 

consequências adversas que elas podem trazer para a Qualidade de Vida no Trabalho 

(QVT) dos servidores públicos de uma unidade da Segurança Pública. 

Futuramente, esta ideia poderá suportar tanto as mudanças e melhorias nos 

processos de trabalho, quanto a compreensão da disseminação das políticas de integração 

da QVT. Muito embora, esta última, pareça contribuir para um isomorfismo mimético 

entre o mundo da vida e o mundo do trabalho, ela pode admitir também a ocorrência de 

manipulação ideológica do discurso dos programas de QVT, visando tão somente a 

solução de óbices ou de uma tarefa específica. 

1.3 - Problema da Pesquisa e Objetivos 

  

 No complexo ambiente de uma unidade da Segurança Pública, conciliar a 

vida pessoal com a profissional, provavelmente, possa ser um desafio para os servidores 

públicos que se veem engessados pelo caráter formal necessário ao desempenho de suas 

funções habituais e ao mesmo tempo reivindicam por uma melhor qualidade de vida no 

ambiente de trabalho. 

Do ponto de vista social, o tema deste estudo também envolve sujeitos distintos em 

interação com a realidade, produzindo significações psíquicas em suas relações sociais que 

podem ser multideterminadas, tanto positivas quanto negativas. 

Do ponto de vista institucional, porém, talvez haja uma natureza de determinação 

hegemônica, relacionada a ideologia da organização burocrática. 

 Devido a isso, é que surgiu o viés para averiguar o grau de desenvolvimento 

da organização burocrática, no que tange a existência de uma ou mais disfunções do 

modelo organizacional na unidade de Segurança Pública no âmbito da Criminalística, as 

quais poderão reforçar um ou mais elementos da qualidade de vida no trabalho de seus 

servidores. 

Tendo em vista tal situação pergunta-se: Como os elementos de disfunção 

burocrática relacionam-se com a qualidade de vida no trabalho em uma unidade de 

Segurança Pública da Criminalística? 
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Decorrente do problema de pesquisa exposto, os objetivos traçados para sua 

realização são: 

1.3.1 - Objetivo geral: 

 

Identificar as dimensões da burocracia e relacioná-las a um ou mais elementos de 

disfunção burocrática existentes em uma unidade da administração pública estadual, no 

âmbito da Criminalística. 

1.3.2 - Objetivo específico: 

 

Descrever os principais elementos de disfunção burocrática que influenciam a 

qualidade de vida no trabalho, considerando as abordagens humanista e restritiva, no 

contexto Coordenadoria Geral de Perícias (CGP), a partir da percepção dos servidores 

lotados nesta unidade da Segurança Pública. 

1.4 - Suposições 

 

São suposições do presente estudo: 

 

a) A burocracia e, portanto, toda organização que a adota, traz consigo um ou mais 

elementos de disfunção burocrática. 

b) As disfunções burocráticas afetam o comportamento do indivíduo no ambiente 

de trabalho e fazem com que os objetivos pretendidos pela organização deixem de ser 

atendidos.  

c) O discurso gerencial contemporâneo sobre a Qualidade de Vida no Trabalho, 

fundamentalmente, dissimula a compreensão dos recursos estratégicos da gestão moderna 

para atender às necessidades humanas de trabalhadores, como uma forma de manutenção 

da racionalidade instrumental, por meio das relações de dominação. 

d) Tanto a burocracia quanto a Qualidade de Vida no Trabalho são vieses 

ideológicos que, juntas, produzem efeitos sinergéticos sobre a coisificação do ser orgânico. 
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CAPÍTULO II - REFERENCIAL TEÓRICO 

  

2.1 - Breve História da Polícia Civil no Brasil 

 

Etimologicamente, o vocábulo Polícia é de origem grega, politeia, derivado do 

latim, politia, com significado que remete ao "governo de uma cidade, administração, 

forma de governo". 

Todavia, em decorrência temporal, assumiu o sentido estrito de "passar a 

representar a ação do governo, enquanto exerce sua missão de tutela da ordem jurídica, 

assegurando a tranquilidade pública e a proteção da sociedade contra as violações e os 

malefícios".   

Mediante esse contexto, o Brasil colônia também foi marcado pela necessidade de 

se estabelecer a ordem pública nos domínios territoriais portugueses na terra 

"conquistada". A história dá conta que a partir de 1530, um grupo de homens escolhidos 

entre a população civil fizesse a segurança nas cidades, vilas e áreas rurais. 

Deste modo, no início do Séc. XVII, foram criados os cargos dos oficiais de justiça, 

com atribuições militares e policiais (Alcaides-Mor), o de Quadrilheiro, cuja função era a 

de apreender os "malfeitores"; tendo cada um dos Quadrilheiros, sob sua égide, até vinte 

homens, e por último, os capitães do mato, especializados na captura de escravos fugitivos. 

No Séc. XVIII, com a criação do cargo de Intendente Geral de Polícia da Corte e do 

Reino, exercido pelo rei de Portugal, à época Dom João I, surge a figura dos delegados e 

subdelegados, que eram seus auxiliares. 

Contudo, somente com a chegada do príncipe-regente Dom João VI ao Brasil, no 

início do Séc. XIX, a instituição polícia civil começou a consolidar-se com a criação do 

cargo de Intendente Geral de Polícia da Corte e do Estado do Brasil, cuja função era 

garantir a segurança pessoal da família real nos mesmos moldes adotados em Lisboa, bem 

como a segurança coletiva, o que incluía fazer policiamento nas ruas, investigar crimes, 

determinar prisão ou liberdade de alguém, conduzir a julgamento, condenar e supervisionar 

o cumprimento da pena. 

A partir disso, as policias civis em cada ente federativo foram estruturando-se 

independentemente, ganhando contornos sui generis e, não poucas vezes, desiguais em 

termos de pagamentos e condições de trabalho. 
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2.2 - Breve história da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul 

 

Em decorrência da divisão do Estado de Mato Grosso, por meio da Lei 

Complementar nº 031, de 11 de outubro de 1977, iniciou-se a estruturação dos órgãos 

administrativos e operacionais de Mato Grosso do Sul e, inicialmente, parte do efetivo de 

pessoal do Estado de Mato Grosso permaneceu incorporada ao quadro de pessoal do 

Estado recém criado, bem como seus órgãos já existentes. 

Desde então, a Polícia Civil passou a organizar-se e, no final do ano de 1983, 

ocorreu o primeiro concurso público para todas as categorias funcionais da instituição, 

sendo que no dia 12 de março de 1984, juntamente com a aula inaugural dos selecionados, 

iniciou-se a atividade da Academia de Polícia Civil do Estado recém criado. 

Com o advento da Constituinte de 1988, à Polícia Civil foi consignada no texto 

constitucional a direção da instituição por um Delegado de Polícia de carreira, bacharel em 

direito, escolhido e nomeado pelo Governador do Estado dentre os Delegados de classe 

especial. 

A Polícia Civil é um órgão de execução programática da Secretaria de Estado de 

Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, conforme dispõe o Decreto n.º 12.218, 

de 28 de dezembro de 2006, regida por estatuto próprio - Lei Complementar n.º 114, de 19 

de dezembro de 2005. 

Dirigida pelo Delegado-Geral da Polícia Civil, desenvolve os serviços públicos da 

sua competência, fundamentalmente, por meio dos Distritos Policiais e das Delegacias 

Municipais. As delegacias distribuídas pelo território estadual, são, nas suas circunscrições, 

o centro das investigações e dos demais atos de polícia judiciária e pontos de atendimento 

e proteção à população. Contam, atualmente, com onze delegacias na capital do estado e 

setenta e nove no Interior. 

Em apoio as delegacias distritais, surgiram as delegacias especializadas 

decorrentes, proporcionalmente, ao desenvolvimento da atividade criminosa. Hodiernos, as 

principais delegacias especializadas reprimem o tráfico de entorpecentes, o roubo e o furto, 

inclusive de automóveis, bancos, resgate a assaltos e sequestros, as fraudes ou 

defraudações e a de homicídios, as de atendimento a mulher, a proteção à criança e ao 

adolescente, à infância e juventude, a repressão aos crimes de relações de consumo, 

ambientais e proteção ao turista, a de ordem e política social, ao combate ao crime 

organizado e a delegacia virtual, além dos grupos de operações especiais. 
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2.3 - O Trabalho do Perito Criminal Estadual 

 

Etimologicamente, o vocábulo Perito tem sua origem no grego, peritus, com 

significação para "aquele que sabe por experiência, que tem prática".  

O Perito Criminal Estadual é o profissional de carreira responsável pela 

materialização do corpo de delito, no âmbito de cada unidade da federação, inclusive, no 

Distrito Federal. Seu campo de atuação é o da Criminalística, derivado de kriminalistik, 

palavra utilizada pelo austríaco Hans Gross, um pioneiro na área, para descrever a 

aplicação das ciências naturais para fins jurídicos e de elucidação, para a lei (BELL, 2004). 

Mediante isso, o conceito de Criminalística tem sido abordado por diversos pontos 

de vista; desde o conceito lato descrito por Porto (1960, p.28): 

 

"(...) sistema que se dedica à aplicação de faculdades de observação e de 

conhecimento científico que nos levem a descobrir, defender, pesar e interpretar 

os indícios de um delito, de molde a sermos conduzidos à descoberta do 

criminoso, possibilitando à Justiça a aplicação da justa pena". 

 

até o conceito stricto descrito por Garcia (2002, p.319): 

 

"(...) trata da pesquisa, da coleta, da conservação e do exame dos vestígios, ou 

seja, da prova objetiva ou material no campo dos fatos processuais, cujos 

encargos estão afetos aos órgãos específicos, que são os laboratórios de Polícia 

Técnica". 

 

 

Além disso, a Criminalística adota sinonímias as mais diversas, tais como: Polícia 

Científica, Polícia Técnica, Polícia Técnico-Científica, Perícia Criminal, Perícia Forense 

ou ainda, Perícia Judiciária, entre outros, o que pode depender da história de cada ente da 

unidade federativa. 

De um lado, o trabalho do perito criminal estadual confunde-se com a própria 

história dos desdobramentos da polícia civil no Brasil. Esta última, via de regra, atua 

repressivamente, após a prática do crime e o seu objetivo é a elucidação dos delitos, 

procurando demonstrar a existência do fato criminoso, a autoria e estabelecer as 

circunstâncias em que o crime ocorreu. Este trabalho é feito através da investigação 

policial. 

Por outro lado, o trabalho pericial é de suma importância, para demonstrar a 

materialidade e, se possível, a autoria do crime. Via de regra, a perícia é realizada na fase 
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policial (pré-processual), até porque muitas delas necessitam serem feitas imediatamente 

ou logo após a prática do crime. 

As Polícias Investigativas mais avançadas do mundo têm como prioridade o 

trabalho pericial, menos sujeito a falhas do que a prova testemunhal. Acerca deste tema 

Espíndula (2002, p.22), discorre: 

 

"(...) a prova pericial é produzida a partir de fundamentação científica, enquanto 

que as chamadas provas subjetivas dependem do testemunho ou interpretação 

das pessoas, podendo ocorrer uma série de erros, desde a simples falta de 

capacidade da pessoa em relatar determinado fato, até o emprego de má-fé, onde 

exista a intenção de distorcer os fatos para não se chegar à verdade." 

 

É importante notar, ainda, que no sistema processual penal brasileiro, as pessoas 

ouvidas na Delegacia de Polícia são reinquiridas em Juízo, o que pode relativizar o valor 

probatório do que foi dito na fase policial. Já a prova técnica ou prova pericial é científica, 

objetiva, portanto, mais difícil de ser rechaçada. 

Adicionalmente, a imprescindibilidade da Perícia está consignada no artigo 158 do 

Código Processual Penal brasileiro, que determina que não pode ser substituída pela 

confissão do acusado, nos crimes que deixem vestígios. A solicitação de perícia é, 

portanto, um ato vinculado, não discricionário. Um ato vinculado é aquele em que a lei 

estabelece todos os requisitos e condições de sua realização, sem deixar qualquer margem 

de liberdade àquele que o pratica, ou seja, todos os elementos do ato estão vinculados ao 

disposto na lei. Portanto, a ele, não cabe apreciar a oportunidade ou a conveniência 

administrativa da prática do ato. 

O mesmo Código frisa, em seu artigo 6º e no artigo 169, a necessidade da 

preservação dos locais de crimes pela autoridade policial, tão logo tenha conhecimento da 

prática de infração penal, providenciando para que não se altere o estado das coisas, até a 

chegada dos Peritos Criminais. 

Desse modo, temos um sistema processual penal que permite todos os meios de 

prova, a princípio, com o mesmo valor probatório. Ocorre que, analisando as sentenças 

criminais verifica-se a prevalência da prova pericial sobre as demais, a fim de demonstrar 

ao Juiz a veracidade ou falsidade da imputação feita ao réu e das circunstâncias que 

possam influenciar no julgamento da responsabilidade e na tipificação penal, muita embora 

o magistrado possa ficar adstrito ao laudo pericial. 
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As análises periciais são consignadas no laudo pericial, documento cujo conteúdo 

deve conter o visum et repertum, isto é, a descrição simples e objetiva, fácil e 

compreensiva do fato delituoso ou de sua suspeita. Não deve ter juízos de valor, 

considerações subjetivas, porém, fornecer objetivamente informações técnicas. 

Existem diversos tipos de laudos periciais, dos quais se podem destacar: laudo de 

levantamento de local, laudo de identificação de projétil, laudo de comparação balística, 

laudo de verificação de eficiência de disparo de arma de fogo, laudo de exame 

perinecroscópico, constatação de danos, além daqueles de exclusividade médica e odonto 

legal. 

Para a realização dos referidos laudos, atualmente, é cada vez mais exigida uma 

maior especialização dos Peritos, devido à globalização e velocidade de evolução 

tecnológica, que fazem com que os criminosos estejam sempre evoluindo na busca pela 

prática do ‘crime perfeito’. Porém, o conhecimento referente a diversas áreas também é 

necessário, principalmente em função da imprevisibilidade do que será encontrado em cada 

local de crime, e também do quantitativo de Peritos, insuficiente para o atendimento da 

demanda. 

Neste contexto, o Plano Nacional de Segurança Pública (PNSP) da Secretaria 

Nacional de Segurança Pública (SENASP), vem sendo implementado gradativamente nas 

várias especialidades de perícia técnica com o fim, inclusive, de amenizar o desgaste e 

sucateamento histórico dos órgãos de perícia no território nacional. 

Por estes instrumentos de políticas públicas é que a promoção da autonomia e 

modernização dos órgãos periciais criminais vem procurando assegurar a produção isenta e 

qualificada da prova material, bem como, o princípio da ampla defesa e do contraditório e 

o respeito dos direitos humanos. 

Assim, o Perito Criminal é um servidor público que trabalha vinculado ou não à 

Polícia Judiciária. No Brasil, alguns estados como o Pará e o Rio Grande do Sul, por 

exemplo, são órgãos autônomos, na tentativa de fornecer uma melhor aplicação da Justiça, 

servindo o Laudo Pericial Criminal a Delegados de Polícia, Juízes, Procuradores e 

Promotores, Defensores Públicos, Advogados Criminais e profissionais especializados no 

Direto Penal, tanto para a formação de culpa, quanto para se evitar que um inocente venha 

a ser condenado injustamente. 
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2.4 - A Perícia Criminal Estadual de Mato Grosso do Sul 

 

O Estado de Mato Grosso do Sul, que integra a região Centro-Oeste do Brasil, 

corresponde a 22,2% dessa região e 4,19% do território nacional, com aproximadamente 

357.145,532 Km
2
, cujos limítrofes fazem fronteira com os países Bolívia e Paraguai e com 

os Estados de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Goiás e Mato Grosso. A capital do Estado 

é Campo Grande, com aproximadamente 8.096 Km
2
, sendo composta por 79 municípios, 

dos quais 11 (onze) abrigam as Unidades Regionais de Perícia e Identificação (URPI), com 

uma estimativa aproximada para o ano de 2013 de 805.397 habitantes, na capital e 

1.781.870 nos municípios (IBGE, 2012). 

Da sua fundação até a Constituição Estadual de 1989, era denominada 

Departamento de Polícia Técnica. A partir da Lei Complementar nº 114 de 05 de dezembro 

de 2005, que trata da Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, e 

dispõe sobre a organização, as carreiras, os direitos e as obrigações de seus membros, 

passou a ser denominada Coordenadoria-Geral de Perícias (CGP), órgão vinculado à 

Secretária de Estado de Justiça e Segurança Publica, responsável pela realização das 

perícias oficiais e identificação do Estado de Mato Grosso do Sul. 

Estruturalmente, a CGP conta com independência técnica e administrativa em 

relação à Polícia Civil, contudo, mantém-se vinculada a ela por meio de instâncias do 

órgão de correição, deliberativamente pelo Conselho Superior de Polícia e 

operacionalmente, por meio dos sistemas policiais. 

 

Figura 01 - Organograma simplificado da Coordenadoria-Geral de Perícias. 
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Com a publicação do Decreto 12.107 de 24 de maio de 2006, foram acrescidos o 

Departamento de Apoio às Unidades Regionais – DAUR, responsável pelo gerenciamento 

das atividades administrativas e operacionais das 11 (onze) URPIs, e o Departamento de 

Apoio Operacional – DAO, responsável pelas atividades de Recursos Humanos, 

Suprimentos, Patrimônio e Procedimentos Administrativos. 

Por meio da nova estrutura organizacional, passou a ser composta por quatro 

Institutos: 

Instituto de Criminalística "Hercílio Macellaro" (IC):  realiza perícias na área 

de criminalística, relacionadas aos locais de crimes decorrentes de infrações penais, assim 

como exames indiretos, documentoscopia, reproduções simuladas, exames de balística 

forense, de identificação de veículos, de perícias especiais e audiovisuais, entre outros. 

Instituto de Análises Laboratoriais Forenses (IALF): realiza exames periciais 

laboratoriais, relativos às infrações penais nas áreas de biologia, química, bioquímica, 

física e identificação relacionada à genética, toxicologia, dentre outras ciências correlatas 

da atividade forense. 

 Instituto de Identificação (II):  realiza exames periciais de papiloscopia, 

necropapiloscopia, retrato falado, pesquisa de busca, comparação de impressões digitais de 

classificação datiloscópica e identificação civil e criminal do Estado. 

Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL): realiza perícias médico-

legais, relativas à área criminal requisitadas pelas autoridades competentes, por intermédio 

de exames da área clínica médica, de tanatologia de exames indiretos e do DPVAT entre 

outros.  

Quanto a formação acadêmica, os Peritos Criminais do Estado de Mato Grosso do 

Sul, são servidores de carreira cujo ingresso deu-se por meio de concurso de provas e 

títulos, exames psicotécnicos, de saúde e físico e por fim, a formação específica na 

Academia de Polícia Civil, formados nas áreas das ciências previstas no Artigo 46, Inciso 

IV, da Lei Complementar nº 114 de 05/12/2005: 

a. Análise de Sistemas 

b. Biologia 

c. Ciências Contábeis 

d. Ciência da Computação 

e. Engenharia (Civil, Agronômica, Eletricista, Química, entre outras) 

f. Farmácia 
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g. Farmácia-Bioquímica 

h. Física 

i. Fonoaudiologia 

j. Geologia 

k. Medicina Veterinária 

l. Química 

 

A despeito da formação específica, com base na qual as solicitações periciais são 

distribuídas entre os Peritos, há alguns tipos de exames periciais que todos os Peritos 

Criminais são capacitados para atuar, como por exemplo, a grafotecnia (exame de autoria 

da escrita) e o documentoscópio (autenticidade de documentos), exame de locais de crime 

(contra a vida e contra o patrimônio), exame de balística, entre outros. 

Nas URPIs, apesar de também existirem áreas de especialização, devido à 

quantidade de demandas altas em relação à quantidade de Peritos, em geral, os 

profissionais realizam um espectro mais amplo de tipos de exame, sendo, portanto, por 

necessidade, mais generalistas que especialistas. 

 

                           

 

 

 Municípios de MS com URPIs e a Capital: Aquidauana (9); Campo Grande (20); 

Corumbá (26); Coxim (28); Dourados (32); Fátima do Sul (34); Jardim (44); Naviraí 

(52); Nova Andradina (55); Ponta Porã (60); Paranaíba (57); Três Lagoas (76). 

 

Figura 02 - O Estado de MS. Distribuição das URPIs e a Capital. Os números identificam 

a ocupação geográfica dos municípios. 
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Quanto a carreira, de acordo com o Plano de Cargos e Carreiras estabelecido pelo 

texto legal supramencionado, o servidor inicia como perito criminal substituto e, após 

cumprido o estágio probatório, é automaticamente ascendido a perito criminal de primeira 

classe. Decorridos 730 dias na classe em que estiver classificado e alcançada a suficiência 

no processo de desempenho individual, tendo vaga na classe acima pleiteada, é ascendido a 

segunda e do mesmo modo a primeira e finalmente, à classe especial. 

A legislação ainda prevê benefícios a todo servidor da segurança pública, por meio 

do quinquênio e de mais vinte por cento a cada vez que atinge a classe imediatamente 

acima, além de outras vantagens sobre os subsídios, nos cargos de confiança. 

Em relação ao contingente de servidores, hodiernos o estado de MS conta 

aproximadamente com 1 perito criminal para cada 22.113 habitantes, enquanto que a 

Organização das Nações Unidas (ONU) recomenda que haja um perito criminal para cada 

cinco mil habitantes. Mesmo que fosse preenchido o quadro geral de trezentos peritos 

criminais previsto pela Lei Complementar nº 114 de 05/12/2005, a relação seria de 1 perito 

para aproximadamente 8.620 habitantes, o que ainda estaria defasado. 

Portanto, fundamentado no banco de dados do setor de recursos humanos da CGP, 

atualmente o estado de MS conta com 117 Peritos Criminais, 153 Peritos Papiloscopistas, 

63 Médicos Legistas e 73 Agentes de polícia Científica (auxiliares dos Peritos). 

Por meio de um estudo prospectivo conduzido anteriormente a aplicação dos 

instrumentos de pesquisa (questionários), foi possível conhecer o perfil sócio demográfico 

dos peritos criminais do ICHM. 

Atualmente, estão lotados no ICHM da Capital um total de 48 (quarenta e oito) 

peritos criminais de diversas áreas formação, distribuídos nos onze núcleos e em atividades 

administrativas (Diretor, Coordenador de divisão e chefias de núcleos). 

Contudo, no resultado deste estudo, não apareceu o servidor médico veterinário, 

uma das formações previstas na composição do cargo, mas aparece a de tecnólogo. Este 

último não está consignado na Lei Complementar supramencionada. Trata-se de único 

servidor do ICHM, cujo concurso foi anterior a vigência da referida Lei Complementar. 

Por outro lado, há uma prevalência de engenheiros e biólogos, o que pode estar vinculada à 

própria história evolutiva do Instituto frente às mudanças conjunturais políticas e 

administrativas do Estado. 

A distribuição destes servidores nos departamentos que compõe o ICHM depende 

da demanda dos serviços executados e atuam ordinariamente mediante horário de 
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expediente. Já o departamento de perícias externas, que envolve o setor de crimes contra o 

patrimônio e o setor de crimes contra a vida, atuam sob regime de plantão de vinte e quatro 

horas ininterruptas, incluindo sábados, domingos e feriados. Ordinariamente, cada perito 

criminal nestes setores cumpre uma escala de plantão de 24/72 horas, sendo que os dias de 

"folga", na verdade são aproveitados para a elaboração dos laudos periciais, que muitas 

vezes extrapolam a carga horária ordinária. 

Neste contexto, estão incluídos os de "classe especial", que apesar de poderem 

assumir funções administrativas, também podem executar as atividades inerentes aos 

cargos inferiores. Na maioria das vezes, a carga horária dos membros pertencentes ao nível 

estratégico (direção), pode igualar ou exceder a dos níveis tático (administrativo e de 

apoio) e operacional (executores das perícias). 

Quanto à variável idade, o grupo está incluído na faixa de jovens/adultos, indicando 

que a maturidade destes profissionais da Criminalística na Capital, aliada a juventude, 

podem contribuir com a inclusão de novas ideias, atualização do conhecimento e 

renovação do fôlego da organização, corroborado com um contingente significativo dos 

que estão no auge da carreira (entre 10 e 15 anos). 

A prevalência de casados sobre não casados e o número de 1 a 2 filhos sugere que 

desfrutam de uma estabilidade familiar, que pode ser um fator preponderante quanto a 

qualidade de vida. Em contrapartida, há um equilíbrio da variável de ambos os gêneros no 

ICHMS, parecendo indicar uma isonomia das competências, tanto no cargo quanto na 

carreira. 

Além disso, pode-se constatar no estudo prospectivo, que a grande maioria dos 

peritos criminais do ICHM trabalharam fora da CGP em um período registrado em meses 

até inferior a quinze anos. A experiência laboral adquirida fora e anteriormente às 

atividades da criminalística tem sido frequente na sociedade brasileira, em decorrência das 

oportunidades de trabalho e emprego ofertadas. 

Quanto a carga horária, a maioria destina seu tempo às atividades do ICHM, 

indicando ser esta a sua fonte principal de emprego e renda. Um contingente mínimo 

acrescenta à carga horária do Instituto com atividades realizadas em paralelo. Este último 

pode estar vinculado à necessidade de agregar valores econômicos à renda familiar. 

Entretanto, a grande maioria trabalha com uma carga horária elevada, considerando que há 

demandas com complexidade de resolução que extrapola o tempo previsto em lei (10 dias, 

de acordo com o CPP), muito embora este prazo possa ser prorrogado. 
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2.5 - Burocracia Moderna 

2.5.1 - Conceito 

 

"Burocracia é o oposto da autonomia, tanto individual como coletiva" (Faria; 

Meneghetti, 2011, p.428). 

Devido a transição histórica do processo de racionalização da sociedade na 

passagem da Idade Média para a Idade Moderna, os meios de produção também assumiram 

uma forma de consonância com a expansão do capitalismo. 

Deste modo, segundo Bresser-Pereira (2008, p. 60), Weber foi o primeiro analista a 

compreender o estreito vínculo entre a ascensão do capitalismo, o Estado moderno e a 

burocracia moderna na sua plenitude. Referido autor considera que, em uma época que o 

capitalismo industrial tornou-se pujante e os Estados com suas organizações cada vez mais 

amplas e complexas, o modelo de administração guiado pela burocracia do tipo racional-

legal emerge dos estudos weberianos como o único modelo capaz de atender a demanda 

por “estado de direito, mercados regulamentados e ambiente político previsível”, 

necessidades que o modelo de administração patrimonial demonstrava inaptidão para 

ofertar. 

Por esse motivo, Spencer e Barros (1993) apud Silveira (2008, p.1109) dissertam 

quanto ao modelo capitalista emergente: 

 

"(...) requeria mecanismos e técnicas para viabilizar e administrar o trabalho 

coletivo em organizações maiores e mais complexas, submetendo os indivíduos a 

uma ordem superior que buscava, em sua instância final, o controle produtivo e a 

ampliação de lucros. Desse modo, as organizações viram-se diante da 

necessidade de planejar suas ações e adotar processos lógicos de tomada de 

decisão e controle do homem no ambiente de trabalho. Esta concepção implicava 

tornar o comportamento humano intencionalmente racional, inserindo-se aí a 

compreensão de que uma tarefa primordial a ser desenvolvida pelas 

organizações, a partir de então, seria regular e modular os aspectos racionais dos 

indivíduos e coletividades, a fim de obter-se a eficiência e, em última instância, a 

ordem e a estabilidade social ". 

 

Estes autores também concordam que a partir da análise de Weber, pode-se 

compreender que o modelo de estrutura social formal, racionalmente organizada com 

normas e papéis bem definidos é o que se conhece como burocracia. 
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Etimologicamente, o vocábulo burocracia consiste em um híbrido da expressão 

francesa, bureau, e do grego, krátos, cujo significado remete ao "poder exercido por 

funcionários de escritórios". 

Assim, fundamentalmente, a burocracia foi definida como o aparato técnico-

administrativo, formado por profissionais especializados, selecionados segundo critérios 

racionais e que se encarregavam de diversas tarefas importantes dentro do sistema. 

Desde seu surgimento na segunda metade do Século XVIII, a burocracia tem sido 

interpretada por diversos pontos de vista. 

Tragtenberg (2006, p.255-258) menciona que as análises feitas por Weber indicam 

que a burocracia, do modo como foi descrito acima, existiu em todas as formas de Estado, 

desde o antigo até o moderno. Contudo, foi no contexto do Estado moderno e da ordem 

legal que a burocracia atingiu seu mais alto grau de racionalidade. 

Contudo, na visão de cientistas sociais do Século XX, principalmente os de tradição 

Marxista, foi interpretada como sendo uma crítica à rigidez estrutural do aparelho de 

Estado e aos partidos políticos que sufocavam a base democrática. Para esses, a burocracia 

em ambas as estruturas traria consequências nocivas para uma futura sociedade socialista, 

uma vez que, frustraria o projeto revolucionário de esquerda, constituindo um óbice à 

participação democrática popular (TRAGTENBERG, 2006, p. 235-240). 

Enquanto que para Bresser-Pereira (2008, p. 44), a burocracia de Estado moderna 

surge a partir da insatisfação de uma pequena burguesia,  dos profissionais liberais, dos 

empregados privados e servidores públicos civis de classe média e militares, fragmentando 

o domínio de latifundiários. A partir disso, os cursos de formação profissionalizantes dão 

origem às mais diversas especialidades, primeiro no campo industrial que depois estendeu-

se para o Estado. 

2.5.2 - Características Específicas 

 

Mediante todo esse contexto, originalmente, as principais características de um 

aparato burocrático moderno incluem: (i) funcionários que ocupam cargos burocráticos são 

considerados servidores públicos; (ii) tais funcionários são contratados em virtude de 

competência técnica e qualificações específicas; (iii) estes cumprem tarefas que são 

determinadas por normas e regulamentos escritos; (iv) a remuneração é baseada em 
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salários estipulados em dinheiro e, (v) os funcionários estão sujeitos a regras hierárquicas e 

códigos disciplinares que estabelecem as relações de autoridade. 

De um lado, estas características supramencionas, são fatores que fazem da 

burocracia moderna o modo mais eficiente de administração, tanto na esfera privada (numa 

empresa capitalista) quanto na administração pública. 

Por outro lado, porém, estas características produzem resultados contrários aos 

esperados, como, por exemplo, a lentidão dos processos. 

Esta crescente racionalidade do sistema burocrático tende a gerar efeitos negativos 

ou inesperados, que podem diminuir drasticamente a eficiência de uma organização ou 

sociedade. 

De acordo com Spencer e Barros (1993) apud Silveira (2008, p.1110 - 1111), 

entende-se por racionalidade: 

 

"(...) a atividade metódica e sistemática, mas submissa ao real e aos fatos, que, a 

partir de uma inteligência crítica, busca, permanentemente, identificar e propor 

reparos, revisões e refutações na tentativa de compreender o mundo e a 

natureza". 

 

O que ainda, segundo Silveira (2008, p.1115), a partir de Weber, ela pode ser 

compreendida como a "forma e orientação que a ação com sentido assume", ou seja,  na 

modernidade é a ideia de que o fenômeno da racionalização tem seu lugar na vida social, 

independentemente de outros fatores, de forma peculiar e com pouca previsibilidade. 

A partir desse ponto de vista, Kalberg (1980, p.1164-1169) identifica quatro 

categorias de racionalidade na obra de Weber, como sendo: prática, teórica, substantiva e 

formal. 

A primeira relaciona-se a visão e o juízo do indivíduo sobre uma prática assumida, 

isto é, são as ações do cotidiano que direcionam a adoção de um comportamento. Ele é 

marcado por um comportamento puramente calculista e individualista, unindo os interesses 

úteis e verdadeiros do agente da ação. 

A segunda, envolve o domínio da realidade através da construção de conceitos 

abstratos precisos em detrimento da ação. Isto implica que a condução à ação não precisa 

ocorrer necessariamente. A operacionalização deste tipo de racionalidade estaria ligada a 

julgamentos internos que determinam o controle e a inibição de uma ação motivadora de 

um comportamento. 
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Por sua vez, a terceira, refere-se ao direcionamento de ordens de ação sob 

determinados padrões que levam em consideração a contextualização do indivíduo, sem 

contudo ter como base somente o cálculo dos fins. Dessa forma, cada ponto de vista 

implica uma configuração de identificação de valores que determina a direção de um 

processo de racionalização subsequente. Além disso, a racionalidade substantiva é 

orientada por valores sociais e está em conformidade com pressupostos sociais. 

Por último, a quarta, configura a articulação ou relação entre as ações para que os 

objetivos predeterminados sejam atingidos. É orientada então pelos objetivos a serem 

atingidos, e o seu atendimento é o determinante da racionalidade. Nesta lógica prevalece a 

relação entre meios e fins. Nesse tipo de racionalidade não é questionada a qualidade 

intrínseca das ações, mas seu maior ou menor concurso, numa série de outros, para atingir 

um determinado fim preestabelecido, independentemente do conteúdo que possam ter as 

ações em questão. 

Entretanto, a burocracia moderna introduz uma visão de racionalidade denominada 

instrumental, que é estabelecida dentro do sistema de produção capitalista por parecer 

eminentemente necessária e tecnicamente vantajosa às organizações burocráticas em que a 

superioridade técnica predomina sobre qualquer outra forma de organização (Faria; 

Meneghetti, 2011, p.426). 

Para estes autores, a legalização da racionalidade instrumental institui-se e modifica 

as relações sociais, na mesma medida que consolida a burocracia moderna como razão 

materializada do processo histórico da burocracia. 

Desta maneira, a especificidade da burocracia moderna estabelece-se, sobretudo, 

nas relações de autoridade, ordenadas por leis e normas administrativas, as quais são 

delimitadas por normas relativas aos meios de coerção e consenso. Neste contexto, o 

estabelecimento de níveis hierárquicos faz-se necessário, uma vez que todos os postos e 

níveis de autoridade engendram o sistema de mando e subordinação. 

Nas burocracias especializadas o treinamento especializado é fundamental, em 

decorrência das especificidades do trabalho, generalizando os cargos e transformado-os em 

profissão (Faria; Meneghetti, 2011, p.427). 

Além disso, este modelo de organização parece emergir uma administração 

centralizada na produção de documentos, responsáveis por regular a conduta e as 

atividades das pessoas. 
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Segundo Tragtenberg (2006, p. 258-261), a especialização crescente torna a 

organização burocrática mais forte, uma vez que a capacidade individual é substituída pela 

profissão, bem como à própria autoridade intrínseca quanto ao cargo e suas 

responsabilidades. 

Esta assertiva é assim descrita por Faria e Meneghetti (2011, p.429): 

 

"A dinâmica da constituição da burocracia dar-se-á, portanto, com base na 

divisão do trabalho, que faz com que o trabalhador especializado seja percebido, 

contraditoriamente, de duas formas: o especialista passa a concentrar 

conhecimento específico, ao mesmo tempo que destitui dos demais trabalhadores 

o poder de eles agirem, por falta, justamente, de conhecimentos específicos. Por 

outro lado, o trabalhador especializado desumaniza-se cada vez mais, pois o 

conhecimento, a habilidade ou a competência específica interessam à 

organização e não ao indivíduo. Assim, a organização, que não deve depender 

de ninguém, articula-se para criar substitutos para o especialista. Criam-se e 

incentivam-se aparatos ideológicos e um conjunto de tecnologias e técnicas, para 

envolver o trabalhador de forma sutil e silenciosa (...)". 

 

Vê-se neste contexto, que o trabalho do perito criminal, especializado, qualificado e 

diferenciado passa a ser moldado pelo caráter da racionalidade instrumental, que em 

decorrência da organização burocrática, inconscientemente, o domina. 

2.6 - Organizações Burocráticas Modernas 

2.6.1 - A Administração Pública Burocrática 

 

No campo da análise das organizações sob o ponto de vista de Tragtenberg (2006), 

é possível considerar que os fenômenos burocráticos modernos admitem o pressuposto 

categórico na produção capitalista, cuja materialização dá-se no âmbito do Estado. 

Para Gerth e Mills (2002), Motta e Pereira (1986) apud Silveira (2008, p.1123), 

 

"o sistema burocrático legitima-se pelo uso do poder racional-legal, 

operacionalizado através da utilização de mecanismos como a 

exigência de qualificação técnica — que estimula a idéia de 

meritocracia, a definição de cargos específicos — os quais são 

ocupados hierarquicamente em uma carreira lógica predefinida, a 

partir de uma política de estabilidade no emprego até que se atinja a 

aposentadoria, e a valorização da antigüidade e experiência 

profissional como fatores de ascensão no status organizacional e 

crescimento salarial etc." 
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Mesmo assim, com esta tentativa para uma nova forma do pensamento 

organizacional, a então denominada Teoria Geral da Administração, independente de sua 

natureza, guarda em si mesma um caráter ideológico. Tragtenberg (2006, p. 108) discorre 

claramente sobre esta assertiva: 

 

"(...) vincula-se ela às determinações sociais reais , enquanto técnica (de trabalho 

industrial, administrativo, comercial) por mediação do trabalho; e afasta-se 

dessas determinações sociais reais, compondo-se num universo sistemático 

organizado, refletindo deformadamente o real, enquanto ideologia." 

 

Em decorrência disso, as administrações públicas também atenderiam aos 

interesses, não só das classes dominantes, mas também daquelas fundadas, sobretudo, no 

coletivismo-burocrático (TRAGTENBERG, 2006, p.109). 

Vê-se, então, a adoção do modelo burocrático tanto na Constituição de 1988, que 

traz inúmeras disposições que o enfatiza, quanto em todo o sistema do direito 

administrativo brasileiro, o qual está baseado no formalismo e na presença constante de 

normas e rigidez de procedimentos. 

Um exemplo é o que está disposto no art. 37 da Constituição Federal, em sua 

redação original, que previa como um dos princípios da Administração Pública a 

legalidade. Esta última, no modelo burocrático, possui máxima relevância na questão do 

controle exercido sobre a atuação do agente e da própria atuação do Estado, na medida em 

que somente pode atuar nos limites da previsão legal (princípio da legalidade estrita – ao 

administrador só é dado fazer o que a lei permite). 

Assim, o Estado burocrático, neste contexto, comporta instituições 

fundamentalmente hierarquizadas, a existência de excesso de formalismo, de papéis em 

circulação e de normas, que tem sido as principais variáveis que atrapalham o desempenho 

de tarefas, dificuldades no atendimento ao cliente e de adaptação às mudanças. 

Muito embora, a administração pública esteja passando por profundas mudanças, 

com o objetivo de aumentar a eficiência, eficácia e a efetividade, a própria expressão 

“reforma administrativa” apresenta a nova racionalidade inspirada na esfera privada 

(MOTTA, 1998). 
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2.6.2 - Disfunções Burocráticas 

 

De acordo com Ramos (1989), o modelo burocrático de organização, ou burocracia, 

tem sido considerado o mais comum dentro do capitalismo, sendo o modelo no qual a 

maioria das organizações se pauta e cuja origem é remetida há mais de três milênios atrás; 

tendo sido vista como o tipo de sistema social dominante na atualidade, considerado 

inclusive, como um modelo social fundamental na sociedade moderna. 

 Por esse motivo, as organizações, sejam elas privadas ou públicas, têm as 

suas razões de ser, têm objetivos a serem alcançados e metas para alcançar os resultados 

esperados. No entanto, o crescimento da especialização, dos níveis hierárquicos rígidos, 

das normas, dos regulamentos, como consequência, pode provocar distorções que põem em 

risco seus objetivos e resultados (MAIA; PINTO, 2007). 

 Deste modo, Motta e Bresser-Pereira (2004, p. 2) afirmam: 

 

“É, (...), lícito afirmar que a sociedade moderna se caracteriza pelas 

organizações. Entre as características que tornam única a época em que vivemos, 

o grande número de organizações, a predominância desse tipo de sistema social 

em relação aos demais é uma das mais significativas. Deriva daí a importância do 

estudo das organizações. Antes, elas podiam ser contadas nos dedos, em cada 

país; hoje elas se contam aos milhares nos países desenvolvidos e mesmo 

naqueles em processo de desenvolvimento, como o Brasil. 

Não é, todavia, apenas a predominância das organizações que torna 

particularmente importante seu estudo. Há outras razões. Por um lado, as 

organizações têm um papel essencial na formação da personalidade do homem 

moderno; por outro, as organizações e sua boa administração são condições do 

desenvolvimento de qualquer país. 

A medida crescente em que as organizações contribuem para a definição da 

personalidade de um indivíduo e condicionam seu comportamento tem sido 

motivo de interesse e preocupação de muitos estudiosos modernos. Alguns, como 

Max Weber e Robert Merton, limitaram-se apenas a estudar o problema do ponto 

de vista científico." 

  

  

 Muitos autores concordam que não foi preocupação de Max Weber definir 

burocracia, ele apenas enumerou suas características, cujos sintomas mais ostensivos da 

patologia burocrática são: apego à rotina, a cega obediência a normas e procedimentos 

padronizados, a formalidade e não a essencialidade, a eficiência e não a eficácia, o 

processo e não o resultado, a fabricação e não o produto, a aparência e não o conteúdo, o 

relatório e não o plano de ação, o passado, o presente, mas quase nunca o futuro (MAIA; 

PINTO, 2007). 
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 Ainda de acordo com esses últimos autores, características enumeradas por 

Weber foram chamadas, em sentido popular, como os defeitos do sistema burocrático. 

Robert K. Merton, em seus estudos, chamou estas características de disfunções 

burocráticas, isto é, as características de uma organização burocrática e os fatores que 

desvirtuam as regras estabelecidas, transformando a organização refém de suas próprias 

normas. 

Para Gerth e Mills, 2002, Motta e Pereira, 1986 apud Silveira (2008, p.1118): 

 

"O sistema burocrático pressupõe a previsibilidade do comportamento dos 

funcionários Dentro do marco teórico racionalista, somente através da 

previsibilidade da ação humana é que se podem estabelecer metas e planejar a 

ação organizacional. Nessa concepção, os aspectos subjetivos e afetivos do 

comportamento humano apresentavam-se como disfuncionais à racionalidade, 

dada a sua imprevisibilidade e irracionalidade." 

 

Mediante esse contexto, são as disfunções burocráticas: (i) Internalização e elevado 

apego às normas; (ii) excesso de formalização, rotinas e registros; (iii) resistência às 

mudanças; (iv) despersonalização dos relacionamentos; (v) ausência de inovação e 

conformidade às rotinas; (vi) exibição de sinais de autoridade; (vii) dificuldade no 

atendimento aos clientes e conflitos com o público; e (viii) categorização como base do 

processo de tomada de decisão. 

Maia e Pinto (2007, p. 23-26) define cada uma das disfunções da seguinte maneira:  

 

Internalização e elevado apego às normas: 

  

"Esse aspecto disfuncional decorre, fundamentalmente, do excesso e da 

exacerbada importância que as pessoas conferem às normas organizacionais, 

posição que repele mesmo os esforços orientados para a necessária adaptação da 

norma a novas realidades. 

Esse fenômeno expressa, em essência, um mecanismo de exercício e manutenção 

de poder na organização. Mediante a adoção sistemática desse expediente de 

obstaculização (especialmente dos processos de mudança), o especialista - 

detentor do conhecimento pormenorizado da estrutura normativa da organização 

- define o ritmo das transformações e, por conseguinte, do desenvolvimento 

organizacional." 

  

Excesso de formalização, rotinas e registros: 

 
"Esse desvio de funcionamento é conseqüência do excesso de formalização e 

mesmo padronização dos procedimentos e do excesso de rotinas, despachos, 

encaminhamentos e controles aos quais passam a ser submetidos os atos 

administrativos, mesmo nos procedimentos de natureza mais operacional. É certo 
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que deve haver controles, rotinas, procedimentos, etc., mas na estrita medida da 

necessidade, observando as condições de adição de valor ao produto no 

transcorrer do processo." 

 

Resistência às mudanças: 

 

"Pode-se afirmar que a resistência à mudança encerra, em sua essência, o temor 

pela perda potencial de espaço ou poder. Assim, as pessoas ou grupos, em geral, 

resistem a qualquer movimento capaz de causar perturbação na ordem vigente, 

em razão do risco potencial de que tal mudança possa comprometer suas 

conquistas já consolidadas, ou em processo. Padrão de comportamento diverso, 

no entanto, pode ser observado nas situações em que as pessoas aspiram à 

mudança e se transformam em agentes ou entusiastas desse processo, quando 

percebem a possibilidade de reflexos envolvendo melhorias no plano pessoal ou 

para um grupo afim. 

De qualquer forma, dado que o espaço organizacional caracteriza-se por ser um 

ambiente em constante conflito de poder envolvendo indivíduos ou grupos, 

haverá geralmente pessoas em posição de destaque em termos de privilégios 

valorizados na cultura e realidade da organização. Sendo assim, existirão sempre 

indivíduos ou grupos demandando mudanças, ao passo que outros buscarão a 

manutenção das condições vigentes, com vistas a garantir, tanto quanto possível, 

sua condição destacada." 

 

Despersonalização dos relacionamentos: 

 

"Esse reflexo disfuncional decorre da acentuada ênfase na impessoalidade das 

relações preconizada pelo modelo burocrático. Esse fenômeno se manifesta de 

forma explícita nos casos de organizações que atingem grandes dimensões, 

quando servidores são submetidos a procedimentos de comunicação formais com 

a chefia superior; quando passam a ser conhecidos como números de matrícula, 

ou como o pessoal da área tal. Enfim, são manifestações que, embora pouco se 

possa fazer para amenizar seus efeitos em grande corporações, caracterizam-se 

como conseqüências bastante comuns da despersonalização dos relacionamentos 

em ambientes organizacionais complexos." 

 

Ausência de inovação e conformidade às rotinas: 

 

"Esse é um fenômeno bastante comum em determinados segmentos da 

administração pública, especialmente naqueles onde as rotinas de trabalho são 

mais padronizadas e formalizadas. Nessas áreas, como decorrência 

especialmente de uma tendência natural dos indivíduos em geral, de buscar a 

manutenção de um estado de segurança e de constante redução de esforços 

despendidos no trabalho, as inovações nos processos organizacionais tendem a 

ser reduzidas. As pessoas, nesses casos e situações, acabam por conformar-se 

com as atividades e os métodos de trabalho vigentes, desconsiderando, inclusive, 

as possibilidades e as necessidades de mudança." 

 

Exibição de sinais de autoridade: 

 

"A exibição excessiva de sinais de autoridade pode ser, também, associada a um 
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fenômeno disfuncional típico das organizações burocráticas - os símbolos de 

status profissional. Sua origem pode ser atribuída à tendência que as pessoas têm 

de constituir feudos, com o propósito de sinalizar e preservar determinado 

território de poder na organização. 

Nesse particular, as organizações públicas mostram-se como ambientes propícios 

para a proliferação desse indicador disfuncional. Podem ser citados como 

exemplos de sinais de autoridade, que quando exibidos em excesso evidenciam 

disfunção, os seguintes: a segregação por salas; equipamentos diferenciados 

(mesas maiores, equipamentos melhores, veículos especiais, etc.); apresentação 

pessoal (trajes, roupas, acessórios, coletes, equipamentos especiais, etc.); 

documentação funcional ou profissional (carteiras e cédulas de identidade 

funcional, crachás, diplomas, certificados, etc.)." 

 

Dificuldade no atendimento a clientes e conflitos com o público: 

 

"A dificuldade de relacionamento com o público constitui disfunção específica 

que atinge a administração pública. Manifesta-se pela imposição de obstáculos 

para a interação entre a administração e o usuário dos bens e serviços públicos. 

Essa interface necessária, condição de troca de informação entre Estado e 

sociedade, fica prejudicada, em especial, pela excessiva padronização e 

afirmação de valores internos (interesses, cultura, etc.) que distanciam os agentes 

públicos da compreensão acerca do que sejam os efetivos objetivos institucionais 

do órgão ou da entidade. Como reflexo principal dessa postura imprópria, tem-se 

uma organização pública voltada essencialmente para seu interior, 

negligenciando a necessária observância das demandas do ambiente." 

 

Categorização como base do processo de tomada de decisão: 

 

"Uma das tendências disfuncionais mais intensamente associadas ao processo 

decisorial no âmbito das organizações públicas é a denominada categorização. O 

caráter padronizado e normalizado dos processos administrativos em uma 

burocracia impõe determinada conformação à estrutura organizacional, 

especialmente no que tange à tomada de decisões. 

Como decorrência da intensa busca pela definição de esferas de competência 

de cargos e órgãos (unidades administrativas de uma organização), as pessoas 

tendem a preservar espaços de poder, que podem ser traduzidos em vantagens ou 

ônus da função." 

 

De acordo com Oliveira (2006, p.291-292), estas disfunções são entendidas como 

irregularidades ou anormalidades que se confundem nos processos administrativos das 

organizações, ocasionando confrontos até mesmo no comportamento do indivíduo no 

ambiente de trabalho, fazem com que os objetivos pretendidos pela organização deixem de 

ser atendidos e a qualidade de vida no trabalho se torne insatisfatória. 

 Para Vasconcelos (2004, p.207), tais disfunções, por sua vez, surgiriam a 

partir do comportamento que a burocracia exige do burocrata. Todo processo tem como 

ponto de referência no que diz respeito ao estudo dos aspectos negativos da burocracia nos 

conceitos de “incapacidade treinada” de Veblen, de “psicose organizacional” de Dewey, e 
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de “deformação profissional” de Warnotte (Merton, 1970, p.270). Este último, chama sua 

teoria de “fontes estruturais de superconformidade”, segundo o qual haveria algum exagero 

em adequar o comportamento do burocrata para cumprir as normas prescritas para seu 

cargo. 

 Várias outras críticas foram tecidas a respeito das disfunções da burocracia. 

As principais se referem à condição dos funcionários dentro das organizações. Segundo 

esse aspecto, a burocracia foi interpretada por alguns autores tais como: Perrow, Meyer, 

Blau, DeHart-Davis e Pandey, Bonjean e Grimes, Merton, Gouldner e Motta, como sendo 

geradora de conflitos, de alienação, de antipatia e hostilidade entre os funcionários, de 

recalcamento, de falta de identificação, além de ser incompatível com o pleno 

desenvolvimento das potencialidades humanas e causar a redução da liberdade do 

trabalhador, seja esta praticada no âmbito público ou privado. 

 Por exemplo, Merton (1970, p. 277), em sua análise das disfunções 

burocráticas, descreve-as da seguinte maneira: 

 

“... inadequações de orientação, que envolvem a incapacidade treinada, derivam 

de fontes estruturais. O processo pode ser abreviadamente recapitulado.(l) Uma 

burocracia eficiente exige confiança de reação e estrita devoção aos 

regulamentos. (2) Tal devoção às regras conduz à sua transformação em 

absolutas; já não são concebidas como relativas a um conjunto de propósitos. (3) 

Isto interfere com a adaptação rápida, sob condições especiais não claramente 

visualizadas por aqueles que lançaram as regras gerais. (4) Assim, os mesmos 

elementos que favorecem à eficiência em geral, produzem ineficiência em casos 

específicos. Os indivíduos do grupo que não se divorciaram do significado que 

as regras têm para eles, raramente chegam a perceber a inadequação. Essas 

regras, com o correr do tempo, assumem caráter simbólico, em vez de serem 

estritamente utilitárias.” 

 

 

 Para Merton (1970, p. 275), o conceito de disfunção é construído, 

fundamentalmente, a partir da ideia de que há um exagero no esforço de conformar a 

burocracia às normas e valores necessários à burocracia: 

 

“Há uma margem de segurança na pressão exercida por tais sentimentos (os de 

limitação da autoridade e da competência de cada um, e a metódica execução das 

atividades de rotina), sobre o burocrata, para conformá-lo às suas obrigações 

modeladas, que muito se parece com as tolerâncias de estimativa de precaução 

feitas por um engenheiro quando calcula os suportes de uma ponte”. 

A conduta administrativa realizada dentro de normas preestabelecidas pela 

organização faz com que o homem, fator determinante do funcionamento da 

organização, que foi excluído dos estudos de Weber, quando participante do 

modelo burocrático, passe a assumir uma fidelidade de comportamento, 

exigência de controle por parte da hierarquia de comando. A previsibilidade do 

comportamento, ainda, quando se trata de comportamento das pessoas no 
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ambiente de trabalho, quando este é esperado através do cumprimento das 

normas,ou seja, limitados pelas onipresentes regras e regulamentos impostos pela 

organização, pode provocar uma rigidez dos comportamentos e, assim, 

consequências como o formalismo burocrático. De fato, o formalismo evidencia 

uma inconsistência burocrática, que tem como principais vetores de explicação a 

cultura organizacional, o patrimonialismo e a complexidade da estrutura 

normativa vigente.” 

 

Desse modo, o comportamento burocrático faria disfuncionar a burocracia, 

tornando-a lenta em seus procedimentos, excessivamente formal, resistente às mudanças. 

O exagerado apego às normas distanciaria o comportamento burocrático dos fins 

organizacionais trazendo, por fim, a ineficiência. Cumprir normas é valor pessoal. Como 

consequência, surgiria, segundo Merton, o conservantismo e o tecnicismo. O burocrata, 

longe de ser estimulado ao comportamento inovador, é estimulado à segurança e ao 

conforto oferecidos pela obediência cega aos regulamentos (Motta e Bresser-Pereira, 2004, 

p. 32 a 34). 

Assim, a definição dessa tipologia de disfunções do modelo burocrático constitui 

um parâmetro de análise para a compreensão dos padrões de comportamento humano 

passíveis de serem observados nas organizações públicas. Cabe ainda ressaltar, nesse caso 

específico, que a compreensão dos fenômenos organizacionais, envolvendo suas causas e 

consequências, representa estágio precedente e necessário à concepção do mais singelo 

plano de ação destinado a transformar a organização e melhorar seu desempenho 

institucional (BERGUE, 2005, p. 72). 

2.6.3 - Qualidade de Vida no Trabalho 

 

Tais críticas ao modelo burocrático têm provocado reações, no sentido de se buscar 

novas formas de organizar o trabalho e a produção. Desta forma, mesmo reconhecendo o 

aspecto positivo de grande parte do modelo burocrático, algumas abordagens diferenciadas 

sobre a gestão têm surgido, algumas propondo um possível rompimento com a burocracia, 

mas nem sempre alcançado, como as organizações coletivistas; outras somente procurando 

sanar essas disfunções no interior da própria organização (VIEIRA, 1989), ou ainda 

visando humanizar a organização burocrática (MENEGASSI, 2007). Dentro desse último 

perfil encontra-se a Qualidade de Vida no Trabalho. 

Desde a conceituação de qualidade de vida pelo WHOQOL GROUP (1994) como 

sendo “a percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema 
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de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações,” muitas formas de expressão de seu significado têm sido delineados. 

 Para Limongi-França (2003), a QVT é o indicador do conjunto das ações de 

uma organização no sentido de implantar melhorias e inovações gerenciais, tecnológicas e 

estruturais no ambiente de trabalho, a qual envolve a saúde, ecologia, ergonomia, 

psicologia, sociologia, economia, administração e engenharia. 

 A autora situa dois movimentos principais na gestão da qualidade de vida no 

trabalho: um individual caracterizado pelo aprofundamento da compreensão a respeito do 

estresse e das doenças associadas às condições do ambiente de trabalho, e um 

organizacional, referindo-se à expansão do conceito de qualidade total, que deixa de 

restringir-se a processos e produtos para abranger aspectos comportamentais e satisfação 

de expectativas individuais, visando à concretização dos resultados da organização. 

 Sobre o estresse, Rodrigues (1992) concluiu que não há qualidade de vida 

no trabalho se as condições em que se trabalha não permitem viver em nível tolerável de 

estresse, de preferência tendo como meta o eustresse (o lado bom do estresse), e não o 

distresse (tensão nociva que gera os distúrbios psicossomáticos). 

 O estresse é vivido no trabalho pela capacidade de adaptação, na qual 

sempre está envolvido o equilíbrio obtido entre exigências e capacidade. De um lado, se o 

equilíbrio for atingido, obter-se-á o bem estar; por outro lado, porém, se for negativo, 

gerará diferentes graus de incerteza, conflitos e sensações de desamparo. Neste contexto, o 

estresse talvez se constitua na melhor medida do estado de bem-estar da pessoa, já que a 

qualidade de vida no trabalho é individualizada por meio de suas diferentes manifestações 

de estresse (LIMONGI-FRANÇA; ARRELANO, 2002). 

Em relação aos modelos que identificam fatores determinantes da QVT nas 

organizações, uma das dificuldades para investigá-la reside, segundo Quirino e Xavier 

(1987), na “diversidade das preferências humanas e diferenças individuais dos valores 

pessoais e o grau de importância que cada trabalhador dá às suas necessidades, implicando 

provavelmente em elevado custo operacional”. 

Ainda conforme os autores retromencionados, começando pelos clássicos de 

Maslow e Herzberg, desenvolveram-se modelos que se ocuparam com os fatores 

motivacionais ligados às necessidades humanas: fisiológicas, de segurança, de vida social, 

de estima e de autorrealização, esta última correspondendo à maximização das habilidades 

e do potencial humano. 
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Para Quirino e Xavier (1987), um outro modelo de indicadores da qualidade de vida 

no trabalho é o de Westley, adaptado por Ruschel. Segundo este autor, “os problemas 

políticos trariam a insegurança; o econômico, a injustiça; o psicológico, a alienação, e o 

sociológico, a anomia”. 

Há vários modelos desenvolvidos de avaliação da QVT, tanto de caráter abrangente 

quanto específico, relacionados a fatores variados e à diversidade de dimensões para esta 

aferição da QVT. 

Autores como Belanger, Walton, Hackaman e Oldham, Lippit, Westley, Nadler e 

Lawler, Werther e Davis, Siqueira e Coletta, entre outros, estruturaram modelos que 

identificam fatores determinantes da QVT nas organizações. 

O modelo de Walton, por exemplo, considera a compensação justa, o uso das 

capacidades, possibilidade de crescimento e segurança, integração social, 

constitucionalismo, trabalho e espaço total de vida, importância do trabalho na vida social. 

Para Belanger, a análise da QVT, depende do trabalho em si, do crescimento 

pessoal e profissional, das tarefas com significado e ad abertura das funções e estrutura. 

Já Hackman e Oldham, consideram os estados psicológicos tanto em sua 

significância e responsabilidade percebidas, quanto os resultados alcançados e 

conhecimentos dos resultados do trabalho. 

Segundo Marques et al (2003) apud Bartoski e Stefano (2007), divide em quatro 

fatores a análise da QVT: indivíduo, função, produção de trabalho e estrutura da 

organização, muito próximo aos indicadores de Westley que considera quatro indicadores 

para avaliação da QVT: econômico, político, psicológico e sociológico. Dentro dessas 

dimensões, possibilita-se análise detalhada do ser humano, favorecendo resultados em 

QVT. 

Huse e Cummings, consideram o trinômio indivíduo-trabalho-organização e os 

seguintes fatores: participação de trabalhadores projeto de cargo, inovação no sistema de 

recompensas e melhoria no ambiente organizacional. 

Nadler e Lawler, citam seis fatores que influenciam a QVT: percepção de 

necessidades, foco do problema organizacional, estrutura para solução do problema, 

modelo do processo de treinamento e seus participantes, compensação projetada para 

processo e resultados, sistemas múltiplos afetados e envolvimento total da organização. 

Hackman e Oldham, defendiam a tese de que a tarefa desenvolvia três estados 

psicológicos, que desencadeariam, ou não, a motivação do indivíduo; tais estados 
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refletiriam na qualidade dos serviços/bens, reduzindo níveis de absenteísmo e rotatividade. 

Os estados citados são: significância percebida (importância percebida em relação ao 

trabalho), responsabilidade percebida em relação aos resultados do trabalho, e 

conhecimentos dos resultados do trabalho (SOUZA; CARVALHO, 2003). 

Conforme citam Brighenti et al. (2002), Fernandes (1996) combinou vários 

modelos teóricos propondo uma metodologia intitulada Auditoria Operacionais de 

Recursos Humanos para a Melhoria da QVT. 

No modelo, Fernandes (1996) relacionou nove fatores considerados chaves e seus 

respectivos indicadores de desempenho, são eles: condições de trabalho, saúde, moral, 

compensação, participação, comunicação, imagem da empresa, relação chefe-subordinado 

e organização do trabalho. Para o referido autor, o conceito de QVT ganha expressão como 

“gestão dinâmica e contingencial” pelo fato de que as organizações e as pessoas mudam 

constantemente e que qualquer programa nesta área depende das contingências, ou seja, da 

realidade de cada empresa no contexto em que está inserida. 

Limongi-França (2004) destaca a interdependência de fatores biológicos, 

psicológicos sociais e organizacionais na avaliação da QVT, denominando o modelo de 

Biopsicossocial e Organizacional. O fator biológico está relacionado a características 

físicas e genéticas adquiridas ao nascer, já o contexto de Qualidade de Vida no Trabalho, 

foca aspectos do ambiente de trabalho em que o ser humano está inserido; o fator 

psicológico refere-se a processos afetivos e emocionais, conscientes ou não, relacionado a 

realização do trabalho; a dimensão social procura revelar valores socioeconômicos, 

culturais e valores coletivos que possam interferir na realização das atividades dentro da 

organização e o fator organizacional foca o investimento em pessoas, o humanismo e a 

competitividade. 

Diante de todo esse contexto, Alberto (2002) menciona que o trabalho é uma das 

facetas da existência do homem que se manifesta em seu caráter social, indo muito além do 

aspecto financeiro. Adicionalmente, Ferreira (2002) afirma que conhecer a política da 

organização/instituição é imperativo no contexto sociotécnico, pois se constitui fonte 

valiosa para levantar dados referentes à homogeneidade e/ou diversidade que marcam o 

perfil dos trabalhadores, bem como possibilita identificar, genericamente, a dinâmica que 

caracteriza as relações pessoais, e também oferece subsídios na projeção de cenários 

vindouros, com prioridade às dimensões para análise. 
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Muito recentemente estudos envolvendo o conteúdo relacional entre as 

organizações de segurança pública e suas implicações sobre a QVT tem sido conduzidos 

(DANIEL, 2012), o que favoreceu o desenvolvimento do presente estudo. 
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CAPÍTULO III - METODOLOGIA 

3.1 - Delimitação do Estudo 

 

O objeto da presente pesquisa foi a organização pública, mais especificamente, da 

Administração Pública Estadual; o Instituto de Criminalística "Hercílio Macellaro" 

(ICHM), da Coordenadoria-Geral de Perícias (CGP), subordinada à Secretaria de Estado 

de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (SEJUSP/MS). 

A pesquisa limitou-se ao período de abril e maio de 2013, tendo como sujeitos da 

pesquisa os Peritos Oficiais Forense/Peritos Criminais, lotados no 

ICHM/CGP/SEJUSP/MS, na Capital do Estado. 

Os Peritos Criminais estão distribuídos geograficamente em onze URPI, e possuem 

formação acadêmica nas mais diversas áreas das ciências. Para este estudo, foi considerado 

o trabalho do Perito Criminal Estadual de forma genérica, não detalhando áreas específicas 

do conhecimento, considerando principalmente para seu trabalho efetivo no auxílio à 

Justiça. 

O que se pretendeu foi empreender um esforço para o entendimento da dimensão 

do modelo de organização burocrática e, consequentemente, suas disfunções e de como 

elas se relacionam com o contexto da Qualidade de Vida no Trabalho dentro de uma 

unidade da Segurança Pública. 

Deste modo, de um lado, identificou-se a existência de excesso de formalismo, de 

papéis em circulação, de normas que atrapalham o desempenho de tarefas, dificuldades no 

atendimento ao cliente, dificuldade de adaptação às mudanças. 

Por outro lado, a análise integrada da Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), 

proporcionou a compreensão de como se forma o vínculo indivíduo/organização, com 

atenção a duas abordagens: humanista e restritiva. 

 

3.2 - Classificação do Estudo 

 

Para este estudo foi utilizada abordagem qualitativa, caracterizando-se como uma 

pesquisa descritiva, consistindo em um estudo de caso desenvolvido no âmbito da 

CGP/SEJUSP/MS, órgão público estadual sediado na cidade de Campo Grande/MS, 

capital de Mato Grosso do Sul, Brasil. 
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De acordo com Yin (1994), o estudo de caso é a estratégia de pesquisa mais 

adequada, quando se busca estudar fenômenos contemporâneos dentro de seu contexto e, 

ainda, quando o pesquisador tem pouco ou nenhum controle sobre os eventos investigados.  

Adicionalmente, o estudo de caso, caracteriza-se pelo “estudo profundo e exaustivo 

de um ou poucos objetos, de maneira a permitir conhecimento amplo e detalhado do 

mesmo”; muito embora, a impossibilidade de generalizar os resultados obtidos seja a maior 

limitação dessa técnica de pesquisa, porém, sua flexibilidade e relativa simplicidade e 

economia fazem com que seja bastante aplicada nas ciências sociais (GIL, 1994, p.73). 

3.3 - Participantes da Pesquisa 

 

Considerando-se que o quadro de servidores dos Institutos (Peritos Criminais, 

Peritos Médicos-Legistas, Peritos Papiloscopistas e Agentes de Polícia Científica) que 

compõem a CGP/SEJUSP/MS é muito diverso, foi investigado apenas o grupo de Peritos 

Criminais lotados no Instituto de Criminalística "Hercílio Macellaro" na Capital, com 

recorte para ambos os gêneros, em Campo Grande, com exceção daqueles que não 

compareceram ao trabalho durante o período de coleta de dados, seja por estarem em 

férias, em licença, afastados por doença ou, simplesmente os que se negaram a cooperar 

com a pesquisa. 

Participaram desta pesquisa 30 servidores públicos estaduais, Peritos Criminais de 

carreira, lotados no ICHM/CGP/SEJUSP/MS, extraídos espontânea e aleatoriamente de um 

universo de 48 destes profissionais das mais diferentes áreas de formação básica: biólogos, 

engenheiros, fonoaudiólogos, físicos, químicos, farmacêuticos, contadores, analistas de 

sistemas e analistas da computação, que ocupam cargos administrativos e os que estão 

distribuídos nos dez núcleos do instituto, na capital. 

 

Figura 03 - Organograma simplificado do Instituto de Criminalística "Hercílio Macellaro". 

Três Lagoas 
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Tabela 1 - Distribuição da amostra no contexto da pesquisa (n = 30). 

Informações sócio-demográficas Frequência Porcentagem 

 

Formação Básica 

  

Analista de Sistemas 1 3,33% 

Biólogo 7 23,33% 

Ciência da Computação 1 3,33% 

Ciências Contábeis 1 3,33% 

Engenharias 13 43,35% 

Farmacêutico 2 6,67% 

Físico 3 10,00% 

Químico 1 3,33% 

Tecnólogo 1 3,33% 

Sexo   

Feminino 15 50,00% 

Masculino 15 50,00% 

Idade   

20 Ⱶ 30 6 20,00% 

30 Ⱶ 40 9 30,00% 

40 Ⱶ 50 11 36,67% 

50 Ⱶ 60 4 13,33% 

 

Estado Civil 

  

Solteiro 8 26,67% 

Casado 16 53,33% 

Divorciado 6 20,00% 

 

Número de dependentes 

  

Nenhum 11 36,67% 

1 a 2 15 50,00% 

3 a 4 3 10,00% 

Acima de 5 1 3,33% 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Tabela 1 - Continuação 

Informações sócio-demográficas Frequência Porcentagem 

 

Departamentos 

  

Administrativo 3 10,00% 

Núcleo de Apoio Técnico e Exames 

Indiretos de Local de Crime 

 

2 6,67% 

Núcleo de Balística Forense 3 10,00% 

Núcleo de Documentoscopia, Marcas 

e Patentes 

 

3 10,00% 

Núcleo de Engenharia Legal e 

Ambiental 

3 10,00% 

Núcleo de Identificação Veicular 1 3,33% 

Núcleo de Perícias Audiovisuais e 

Fonética Forense 

3 10,00% 

Núcleo de Perícias Contábeis 1 3,33% 

Núcleo de Perícias em Informática  2 6,67% 

Núcleo de Perícias Especiais e 

Residuais 

2 6,67% 

Núcleo de Perícias Externas 7 23,33% 

Pós-Graduação   

Nenhuma 5 16,67% 

Especialização 16 53,33% 

Mestrado 8 26,67% 

Doutorado 1 3,33% 

Tempo de Serviço no ICHM (em anos)   

0 Ⱶ 3 7 23,33% 

3 Ⱶ 5 4 13,33% 

5 Ⱶ 10 1 3,33% 

10 Ⱶ 15 14 46,67% 

15 Ⱶ 20 1 3,33% 

20 Ⱶ 25 Nenhum 0,00% 

25 Ⱶ 30 3 10,00% 

30 Ⱶ 35 Nenhum 0,00% 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Tabela 1 - Continuação 

Informações sócio-demográficas Frequência Porcentagem 

 

Tempo de Serviço Fora (em anos) 

  

0 Ⱶ 3 6 20,00% 

3 Ⱶ 5 8 26,67% 

5 Ⱶ 10 5 16,67% 

10 Ⱶ 15 6 20,00% 

15 Ⱶ 20 1 3,33% 

20 Ⱶ 25 3 10,00% 

25 Ⱶ 30 1 3,33% 

 

Carga Horária Semanal no ICHM 

  

5 a 8 horas 4 13,33% 

21 a 24 horas 3 10,00% 

25 a 30 horas 5 16,67% 

Acima de 31 horas 18 60,00% 

 

Carga Horária Paralela 

  

ICHM 21 70,00% 

ICHM + Fora 9 30,00% 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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3.4 - Instrumentos de Pesquisa 

 

O instrumento de coleta de dados utilizado neste estudo foi o questionário. Este 

último tem como algumas de suas vantagens promover a rapidez na coleta dos dados e o 

baixo custo, bem como descrever as características e medir determinadas variáveis de um 

grupo social (RICHARDSON, 1999, p.189). No caso deste estudo, foi utilizada a escala 

Likert como modelo de respostas para os dois tipos de questionários aplicados. 

3.4.1 - Questionário sobre as Disfunções Burocráticas 

 

O método de coleta adotado para a constatação das disfunções burocráticas foi um 

questionário com assertivas fechadas de alternativas de múltipla escolha, cujo modelo de 

resposta compõe-se por quatro níveis de gradação (sempre, muitas vezes, poucas vezes, 

nunca), elaborado a partir do modelo de Maia e Pinto (2007) e aplicado a uma amostra 

experimental de 30 adultos de ambos os gêneros, servidores públicos estaduais do ICHM. 

Foram feitas adaptações ao modelo original, de modo que as perguntas elaboradas 

retratassem o momento atual em que se encontra estruturada a CGP/SEJUSP/MS, 

identificando os elementos burocráticos que estão prevalecendo no ICHM. 

As questões foram feitas por dimensão e depois espalhadas pelo questionário, de 

modo a não ficarem muito próximas às questões sobre a mesma dimensão. Isto para que as 

respostas fossem conscientes e não mecânicas, como poderia ocorrer se estivessem em 

sequência, dado que algumas delas eram similares ou invertidas. 

O total de assertivas das dimensões burocráticas no questionário foi dezessete, 

distribuídas da seguinte maneira:  

Cinco sobre hierarquia de autoridade, sete sobre sistema de procedimentos e cinco 

distribuídas para as demais dimensões (divisão de trabalho, sistema de normas, 

impessoalidade e competência técnica).  
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3.4.2 - Questionário sobre a Qualidade de Vida no Trabalho 

 

Para a constatação da QVT, um questionário adaptado ao modelo de Werther e 

Davis (1983), que classifica os elementos intervenientes na QVT dos servidores públicos, 

distribuídos em três blocos (BLOCO 1 - elementos organizacionais; BLOCO 2 - elementos 

ambientais e BLOCO 3 - elementos comportamentais, somando-se um total de trinta e oito 

perguntas); com cinco níveis de gradação (discordo totalmente, discordo parcialmente, não 

concordo nem discordo, concordo parcialmente, concordo totalmente) e 38 assertivas 

(dimensões da QVT). 

O referido modelo é muito conhecido no ambiente acadêmico e organizacional, 

uma vez que os estudos relacionados ao assunto correspondem hodiernos à realidade 

empresarial. 

Em seus estudos sobre a QVT, Werther e Davis (1983, p.71) entendem que ela é 

afetada por muitas variáveis, tais como: supervisão, condições de trabalho, pagamento, 

benefícios e projetos do cargo. Contudo, deram maior ênfase a este último, 

especificamente, observados nos elementos organizacionais, o qual é intrínseco aos 

trabalhadores. 

Já as variáveis que compõem os elementos ambientais (habilidades dos 

funcionários e expectativas sociais), devem ser considerados pela sua significação nas 

condições de trabalho. 

Por último, a QVT é afetada por elementos comportamentais que dizem respeito às 

necessidades humanas, isto é, aos modos de comportamentos individuais no ambiente de 

trabalho (autonomia, variedade, identidade de tarefa e retroinformação). 

Partindo para uma análise mais detalhada a respeito de cada uma, pode-se 

considerar o seguinte (FERNANDES, 1996): 

 

Elementos organizacionais: A abordagem é feita levando-se principalmente em 

consideração a eficiência, sendo a especialização o foco da racionalização do trabalho. 

Dentre os elementos de QVT associados a esse modelo estão: 

 Abordagem mecanicista: Visa a identificação de cada tarefa em um cargo; 

 Fluxo de trabalho: O processo de produção é determinante da sequencia e equilíbrio 

entre os cargos, visando a eficiência; 
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 Práticas de trabalho: Como o indivíduo executa o trabalho. 

Elementos ambientais: Envolvem as expectativas sociais e as habilidades e 

disponibilidades dos empregados. 

Os elementos de QVT associados são: 

 Habilidades e disponibilidades de empregos: Visa o equilíbrio entre as exigências 

do cargo e as habilidades dos funcionários; 

 Expectativas sociais: Vislumbrando os anseios da sociedade. 

Elementos comportamentais: Vislumbra a necessidade de não apenas priorizar a 

eficiência, mas também os atributos comportamentais do indivíduo. 

São fatores de QVT associados a esse elemento: 

 Autonomia: Visa proporcionar liberdade e responsabilidade pelo trabalho; 

 Variedade: Aplicar suas múltiplas habilidades e capacidades; 

 Identidade da tarefa: Apontar todo o processo de trabalho executado; 

 Retroinformação: Disponibilizar informações sobre o trabalho executado pelos 

indivíduos. 

Tabela 2 - Modelo de Werther e Davis (Elementos de QVT). 

Elementos 

organizacionais 

Elementos 

ambientais 

Elementos 

comportamentais 

Abordagem mecanicista. 

Fluxo de trabalho. 

Práticas de trabalho. 

Habilidade e disponibilidade 

de empregados. 

Expectativas sociais. 

Autonomia. 

Variedade. 

Identidade de tarefa. 

Retroinformação. 

Fonte: Werther e Davis (1983). 
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Fonte: Werther e Davis (1983). 

Figura 04 - Sistema de circulação da racionalização do trabalho segundo 

Werther e Davis (1983). 

 

Werther e Davis (1983) enfatizam que a rotina na vida de trabalho constitui um 

fator negativo às partes envolvidas. De acordo com os autores, a maioria das pessoas 

afirma que, para se ter uma boa vida no trabalho, é necessário ter um cargo interessante, 

desafiador e compensador. 

Entretanto, a reformulação de cargos não é a solução para todos os tipos de 

insatisfação. Em alguns casos, a melhoria da QVT do respondente poderá ser alcançada 

somente com a mudança de cargo. É pertinente ressaltar que a reformulação de cargos deve 

ocorrer por meio da combinação entre as necessidades humanas e as necessidades do 

cargo. Também é de grande importância o conhecimento do projeto de cargo, que deve 

prever o máximo possível de variedade de tarefas, autonomia na tomada de decisões, e, por 

fim, a satisfação do respondente. 

Além desses três elementos Werther e Davis (1983) afirmam que para que haja a 

satisfação mútua na relação "colaborador-organização", faz-se necessário que as exigências 

organizacionais, ambientais e comportamentais sejam combinadas a um projeto apropriado 

de cargo. Sendo que a omissão de insumos ou produtos indesejados resulta em problemas.  
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Uma particularidade desse modelo faz-se presente nos aspectos contraditórios entre 

os elementos organizacionais e comportamentais, onde, Werther e Davis afirmam que o 

aumento gradativo do produto oriundo dos elementos organizacionais tende a ocasionar, 

após um determinado limiar, uma diminuição, em produção semelhante, da satisfação 

gerada pelos elementos comportamentais. 

As aplicações foram realizadas entre abril e maio de 2013, nas dependências do 

ICHM na Capital de MS, sendo ambos os questionários distribuídos aos indivíduos em 

dois momentos distintos (primeiro o de disfunções burocráticas e, em outra ocasião, o de 

QVT) e, posteriormente, devolvidos ao autor. A resposta foi voluntária, garantindo-se o 

anonimato dos participantes. 

3.5 - Tratamento e Interpretação dos Dados 

  

Para que se pudesse realizar uma interpretação dos resultados e suas implicações, 

utilizou-se, inicialmente, o conhecimento do autor da pesquisa em relação a estrutura do 

ICHM/CGP/SEJUSP/MS e sua familiaridade com a tramitação e controle dos processos 

internos, isto dentro da aplicação do tema proposto. 

Desta maneira, após a coleta dos dados, esses foram reunidos em grupos e 

tabulados através da simples contagem e classificação. Foram utilizados métodos 

estatísticos simples, ou seja, estatística descritiva para resumir os dados coletados, para que 

fosse possível interpretar os dados mais claramente, e enfoques dedutivos para avaliar e 

assegurar as conclusões retiradas da pesquisa. 

3.6 - Comprometimento Ético: 

  

Aos servidores públicos (Peritos Criminais) foram apresentados os objetivos, o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e oferecidas as informações pertinentes. 

Somente após a anuência do respondente e sua assinatura no referido termo foi conduzida a 

aplicação dos questionários. 
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CAPÍTULO IV - RESULTADOS 

 

4.1 - Análise Descritiva das Disfunções Burocráticas 

 

Esta parte da pesquisa tem como escopo identificar e analisar a existência de uma 

ou mais disfunções burocráticas, tomando como base as assertivas firmadas pelos 

participantes da pesquisa. 

 

2ª Pergunta: O seu superior hierárquico toma as decisões relativas aos 

processos de trabalho de seu setor individualmente? 

Nº de 

respondentes 

SEMPRE nenhum 

MUITAS VEZES 10 

POUCAS VEZES 16 

NUNCA 4 

10ª Pergunta: As ações empreendidas pelo seu superior hierárquico 

impactam no tempo de resolução dos processos de trabalho? 

Nº de 

respondentes 

SEMPRE 6 

MUITAS VEZES 11 

POUCAS VEZES 13 

NUNCA nenhum 

14ª Pergunta: A sua chefia imediata toma decisões consultando toda a 

equipe? 

Nº de 

respondentes 

SEMPRE 2 

MUITAS VEZES 12 

POUCAS VEZES 13 

NUNCA 3 

Os Peritos Criminais lotados no Instituto de Criminalística na Capital, concordam que as 

decisões não são tomadas individualmente por seu Superior Hierárquico; sendo que a 

maioria desses profissionais responderam positivamente em relação as ações empreendidas 

por ele, como forma de redução do tempo de resolução dos processos de trabalho. 

Contudo, a maioria respondeu que a equipe não é consultada na hora de tomar decisões. 
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6ª Pergunta:  Você toma conhecimento das mudanças propostas pelos 

seus superiores dentro do Instituto a qual pertence? 

Nº de 

respondentes 

SEMPRE 1 

MUITAS VEZES 14 

POUCAS VEZES 13 

NUNCA 2 

7ª Pergunta:  Você percebe que as mudanças são facilmente 

implementadas no Instituto a qual pertence? 

Nº de 

respondentes 

SEMPRE nenhum 

MUITAS VEZES 5 

POUCAS VEZES 18 

NUNCA 7 

8ª Pergunta: Você sente insegurança frente às mudanças de estrutura 

e eventuais mudanças de processos de trabalho, que possam ocorrer 

em seu Instituto? 

Nº de 

respondentes 

SEMPRE 4 

MUITAS VEZES 10 

POUCAS VEZES 12 

NUNCA 4 

Uma parcela dos Peritos Criminais tomam conhecimento das mudanças propostas por seus 

superiores, enquanto que outra parcela discorda disso. Entretanto, a maioria destes 

profissionais disseram não perceber que as mudanças são facilmente implementadas, 

apesar de alguns não se sentirem inseguros frente às mudanças de estrutura e de processos 

de trabalho. 

3ª Pergunta: Você percebe que o trabalho que executa é organizado 

em tarefas operacionais? 

Nº de 

respondentes 

SEMPRE 3 

MUITAS VEZES 14 

POUCAS VEZES 10 

NUNCA 3 

4ª Pergunta: A aplicação rigorosa das normas e dos regulamentos faz 

com que você desempenhe melhor o seu trabalho? 

Nº de 

respondentes 

SEMPRE 5 

MUITAS VEZES 9 
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POUCAS VEZES 15 

NUNCA 1 

A maioria dos respondentes percebem que suas atividades são regidas por tarefas 

operacionais e que seu trabalho está voltado para funções técnicas. Contudo, concordam 

com a baixa influência das normas e dos regulamentos sobre no desempenho de suas 

funções, sendo que alguns discordam dessa ideia. 

1ª Pergunta: No desempenho de suas funções você percebe um excesso 

de formalismo, rotinas e padronização nas tarefas que executa? 

Nº de 

respondentes 

SEMPRE 7 

MUITAS VEZES 11 

POUCAS VEZES 11 

NUNCA 1 

13ª Pergunta: Você percebe que há processos de trabalhos que 

dependem de muitos papéis em circulação no Instituto a qual 

pertence? 

Nº de 

respondentes 

SEMPRE 11 

MUITAS VEZES 11 

POUCAS VEZES 8 

NUNCA nenhum 

Grande parte dos servidores da criminalística, perceberam a existência de excesso de 

formalismo, rotinas e padronização na execução das tarefas. Corroborado com aqueles que 

percebem a existência da circulação de muitos papéis na dependência dos processos de 

trabalho. 

5ª Pergunta:  Você percebe que a comunicação é clara dentro de seu 

Instituto? 

Nº de 

respondentes 

SEMPRE nenhum 

MUITAS VEZES 11 

POUCAS VEZES 15 

NUNCA 4 

9ª Pergunta: Você tem conhecimento da existência de programas e 

projetos claramente definidos, voltados para a sua área de atuação em 

criminalística? 

 

Nº de 

respondentes 

SEMPRE 1 

MUITAS VEZES 2 
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POUCAS VEZES 19 

NUNCA 8 

12ª Pergunta: A avaliação de desempenho é definida com critérios 

claros e bem comunicados? 

Nº de 

respondentes 

SEMPRE nenhum 

MUITAS VEZES 10 

POUCAS VEZES 16 

NUNCA 4 

15ª Pergunta:  A quantidade de informações que você recebe é 

suficiente para o desempenho das suas atividades? 

 

Nº de 

respondentes 

SEMPRE 3 

MUITAS VEZES 13 

POUCAS VEZES 13 

NUNCA 1 

16ª Pergunta: Você tem conhecimento das metas de seu Instituto? Nº de 

respondentes 

SEMPRE 2 

MUITAS VEZES 5 

POUCAS VEZES 14 

NUNCA 9 

Grande parte dos Peritos Criminais lotados no ICHM da Capital concordaram com a falta 

de clareza na comunicação dentro do Instituto e, que desconhecem a existência de 

programas e projetos claramente definidos em sua área de atuação em criminalística. O 

reflexo disso parece aflorar na avaliação de desempenho, cujo resultado mostrou que a 

maioria destes profissionais concordam com a falta de clareza nos critérios adotados e na 

comunicação dos mesmos. Contudo, responderam que as informações que recebem são 

suficientes para a execução de seu trabalho. Muito embora desconheçam as metas do 

Instituto a qual pertencem. 
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4.3 - Análise Descritiva dos Elementos da QVT 

 

Tabela 3 - Elementos Organizacionais. 

Assertiva Categoria Nº de 

respondentes 

1. O conteúdo do meu cargo 

é compatível com minhas 

competências: utilizo meus 

conhecimentos, capacidades 

e habilidades nas tarefas que 

desenvolvo. 

1 - discordo totalmente 3 

2 - discordo parcialmente 2 

3 - não concordo nem discordo nenhum 

4 - concordo parcialmente 16 

5 - concordo totalmente 9 

2. A carga de trabalho a mim 

atribuída é adequada, sem 

atropelos exagerados ou 

tempo ociosos. 

1 - discordo totalmente 11 

2 - discordo parcialmente 1 

3 - não concordo nem discordo nenhum 

4 - concordo parcialmente 13 

5 - concordo totalmente 5 

3. Meu salário é compatível 

com minhas atribuições e 

responsabilidades. 

1 - discordo totalmente 23 

2 - discordo parcialmente 4 

3 - não concordo nem discordo nenhum 

4 - concordo parcialmente 3 

5 - concordo totalmente nenhum 

4. Considerando o cargo que 

ocupo, meu salário é 

adequado em comparação 

aos outros cargos. 

1 - discordo totalmente 24 

2 - discordo parcialmente 3 

3 - não concordo nem discordo nenhum 

4 - concordo parcialmente 3 

5 - concordo totalmente nenhum 

5. Os salários pagos pelo 

Estado de MS são 

semelhantes aos pagos por 

outros Estados. 

1 - discordo totalmente 25 

2 - discordo parcialmente 3 

3 - não concordo nem discordo 1 

4 - concordo parcialmente nenhum 

5 - concordo totalmente nenhum 

6. O plano de benefícios 

oferecido pelo Estado atende 

às minhas necessidades. 

1 - discordo totalmente 15 

2 - discordo parcialmente 8 
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3 - não concordo nem discordo 2 

4 - concordo parcialmente 5 

5 - concordo totalmente nenhum 

7. Recebo todas as 

informações sobre assuntos 

importantes do Instituto de 

Criminalística de forma 

rápida e clara. 

1 - discordo totalmente 8 

2 - discordo parcialmente 13 

3 - não concordo nem discordo 2 

4 - concordo parcialmente 6 

5 - concordo totalmente 1 

8. Os veículos formais de 

comunicação utilizados pelo 

Instituto de Criminalística 

são eficientes e atendem às 

minhas necessidades. 

1 - discordo totalmente 8 

2 - discordo parcialmente 11 

3 - não concordo nem discordo 2 

4 - concordo parcialmente 7 

5 - concordo totalmente 2 

9. Tenho orgulho de contar 

para os outros que trabalho 

no Instituto de 

Criminalística. 

1 - discordo totalmente 2 

2 - discordo parcialmente 2 

3 - não concordo nem discordo 3 

4 - concordo parcialmente 13 

5 - concordo totalmente 10 

10. O Instituto de 

Criminalística transmite, 

para a população em geral, a 

imagem de um Órgão que 

oferece serviços de qualidade 

excelente. 

1 - discordo totalmente 7 

2 - discordo parcialmente 6 

3 - não concordo nem discordo 4 

4 - concordo parcialmente 11 

5 - concordo totalmente 2 

11. A Missão, Visão e 

Valores do Instituto de 

Criminalística são 

conhecidos e praticados por 

todos os funcionários 

públicos que o compõe. 

1 - discordo totalmente 13 

2 - discordo parcialmente 11 

3 - não concordo nem discordo 1 

4 - concordo parcialmente 5 

5 - concordo totalmente nenhum 

12. Conheço os objetivos do 

Instituto de Criminalística e 

sei o que devo fazer para que 

sejam atingidos. 

1 - discordo totalmente 4 

2 - discordo parcialmente 4 

3 - não concordo nem discordo 4 

4 - concordo parcialmente 12 
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5 - concordo totalmente 6 

13. Estou disposto a 

esforçar-me além do que é 

esperado para o sucesso do 

Instituto de Criminalística. 

1 - discordo totalmente 1 

2 - discordo parcialmente 2 

3 - não concordo nem discordo 1 

4 - concordo parcialmente 10 

5 - concordo totalmente 16 

14. As mudanças que estão 

sendo implantadas no 

Instituto de Criminalística 

terão resultados positivos 

para a perícia de MS, 

melhorando os processos de 

trabalho e as condições de 

trabalho dos funcionários 

públicos do setor. 

1 - discordo totalmente 3 

2 - discordo parcialmente 8 

3 - não concordo nem discordo 6 

4 - concordo parcialmente 13 

5 - concordo totalmente nenhum 

15. Sinto-me tranquilo em 

relação ao futuro do Instituto 

de Criminalística. 

1 - discordo totalmente 14 

2 - discordo parcialmente 10 

3 - não concordo nem discordo 2 

4 - concordo parcialmente 4 

5 - concordo totalmente nenhum 

16. Os diversos setores do 

Instituto de Criminalística 

atuam de forma integrada 

para que sejam atingidos os 

objetivos globais do Órgão.  

1 - discordo totalmente 14 

2 - discordo parcialmente 8 

3 - não concordo nem discordo 1 

4 - concordo parcialmente 6 

5 - concordo totalmente 1 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Considerando-se os elementos organizacionais relacionados a compatibilidade entre 

o conteúdo do cargo e competências a ele inerentes e a compatibilidade salarial, as 

assertivas 1 e 3, observou-se que a maioria dos respondentes discorda que seu salário 

(subsídio), corresponda adequadamente ao trabalho que realizam. 

Todavia, mesmo afirmando que a remuneração não seja condizente com o trabalho 

realizado por eles e que esta não se equipara àquela praticada em outros Estados na mesma 

área de atuação, os respondentes sentem-se satisfeitos em anunciar a terceiros o orgulho 

em trabalhar no ICHM. 



49 

 

Por outro lado, observou-se que os respondentes concordam que haja falhas ou 

ruídos no processo de comunicação da organização, corroborado com a maioria dos que 

responderam não conhecer a Missão, a Visão e os Valores e, portanto, não contribuir para 

sua prática; muito embora a maioria concorde ter conhecimento dos objetivos do ICHM e 

saibam o que fazer para que sejam alcançados. 

Ainda como reflexo da comunicação, a maioria dos participantes da pesquisa, 

discordam com a existência de um fluxo adequado que integre os diversos setores para que 

o objetivo da organização seja alcançado. 

Por esse motivo talvez, a maior parte dos respondentes sintam-se preocupados com 

o futuro do ICHM. A despeito desse resultado, eles também concordam em fazer um 

esforço individual para o sucesso da organização a qual pertencem. 

 

Tabela 4 - Elementos Ambientais. 

Assertiva Categoria Nº de 

respondentes 

17. Existe um clima de 

camaradagem no Instituto de 

Criminalística. 

1 - discordo totalmente 5 

2 - discordo parcialmente 10 

3 - não concordo nem discordo 2 

4 - concordo parcialmente 12 

5 - concordo totalmente 1 

18. Os processos de trabalho 

do Instituto de Criminalística 

são padronizados e 

normatizados. 

1 - discordo totalmente 10 

2 - discordo parcialmente 7 

3 - não concordo nem discordo 1 

4 - concordo parcialmente 10 

5 - concordo totalmente 2 

19. Meu setor de trabalho é 

limpo e organizado. 

1 - discordo totalmente 3 

2 - discordo parcialmente 6 

3 - não concordo nem discordo nenhum 

4 - concordo parcialmente 16 

5 - concordo totalmente 5 

20. As condições de 

iluminação, ventilação, 

temperatura e ruído são 

1 - discordo totalmente 12 

2 - discordo parcialmente 5 
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adequadas em meu local de 

trabalho. 

3 - não concordo nem discordo 1 

4 - concordo parcialmente 11 

5 - concordo totalmente 1 

21. Existem materiais e 

equipamentos adequados, em 

número suficiente e em boas 

condições de uso para a 

realização do meu trabalho. 

1 - discordo totalmente 17 

2 - discordo parcialmente 8 

3 - não concordo nem discordo nenhum 

4 - concordo parcialmente 5 

5 - concordo totalmente nenhum 

22. O Instituto de 

Criminalística se preocupa 

com a segurança no trabalho, 

fornece e orienta os 

funcionários a usarem 

Equipamentos de Proteção 

Individual no desempenho de 

suas funções. 

1 - discordo totalmente 17 

2 - discordo parcialmente 5 

3 - não concordo nem discordo 2 

4 - concordo parcialmente 5 

5 - concordo totalmente 1 

23. O Instituto de 

Criminalística busca integrar 

as necessidades do Órgão e 

as necessidades individuais, 

para que haja um equilíbrio 

entre a vida pessoal e o 

profissional do funcionário. 

1 - discordo totalmente 6 

2 - discordo parcialmente 7 

3 - não concordo nem discordo 6 

4 - concordo parcialmente 9 

5 - concordo totalmente 1 

24. Considero o Instituto de 

Criminalística um Órgão 

socialmente responsável, 

acredito que ele contribui 

para a comunidade. 

1 - discordo totalmente 4 

2 - discordo parcialmente 1 

3 - não concordo nem discordo 1 

4 - concordo parcialmente 17 

5 - concordo totalmente 7 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quanto aos elementos ambientais, que incluem ambiente físico seguro e saudável, 

relativo às condições de trabalho, a maioria dos respondentes consideram seu ambiente 

físico limpo e organizado. Porém, um pouco mais da metade discorde quanto à ergonomia. 

É evidente a discordância em relação a disponibilização de equipamentos e recursos 

instrumentais para a execução da atividade pericial; corroborada com a discordância em 

relação a segurança individual e coletiva. 
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Pode-se perceber que metade discorde de que haja um clima organizacional 

favorável, enquanto que alguns concordem com esse resultado. 

A maioria dos respondentes discordam de que os processos de trabalho incluem 

padronização e normatização. 

Houve uma percepção da despreocupação da conciliação do ambiente do trabalho 

com a vida pessoal, contra os que concordam com esta assertiva. 

Contudo, parece haver concordância quando a variável é o público externo, uma 

vez que a maioria dos respondentes consideram o ICHM como sendo um órgão 

preocupado com a responsabilidade social. 

 

Tabela 5 - Elementos Comportamentais. 

Assertiva Categoria Nº de 

respondentes 

25. Sinto-me satisfeito e 

realizado com minhas 

atribuições, meu trabalho me 

proporciona prazer. 

1 - discordo totalmente 1 

2 - discordo parcialmente 4 

3 - não concordo nem discordo nenhum 

4 - concordo parcialmente 18 

5 - concordo totalmente 7 

26. Tenho uma percepção 

clara do impacto do meu 

trabalho, no trabalho dos 

outros e no produto final do 

Órgão. 

1 - discordo totalmente nenhum 

2 - discordo parcialmente 1 

3 - não concordo nem discordo 3 

4 - concordo parcialmente 11 

5 - concordo totalmente 15 

27. O Instituto de 

Criminalística oferece 

oportunidades de 

crescimento profissional para 

seus funcionários. 

1 - discordo totalmente 12 

2 - discordo parcialmente 7 

3 - não concordo nem discordo 2 

4 - concordo parcialmente 6 

5 - concordo totalmente 3 

28. Meu trabalho me 

proporciona oportunidade de 

desenvolvimento pessoal. 

1 - discordo totalmente 4 

2 - discordo parcialmente 8 

3 - não concordo nem discordo 2 

4 - concordo parcialmente 11 
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5 - concordo totalmente 5 

29. Tenho um bom 

relacionamento com meus 

colegas, é um prazer 

encontrá-los. 

1 - discordo totalmente nenhum 

2 - discordo parcialmente 1 

3 - não concordo nem discordo nenhum 

4 - concordo parcialmente 18 

5 - concordo totalmente 11 

30. Recebo orientações do 

meu chefe imediato para 

executar minhas atividades e 

conto com seu apoio para 

resolver problemas 

profissionais. 

1 - discordo totalmente 1 

2 - discordo parcialmente 2 

3 - não concordo nem discordo nenhum 

4 - concordo parcialmente 19 

5 - concordo totalmente 8 

31. Meu chefe imediato tem 

sensibilidade para me ouvir 

quando estou com algum 

problema pessoal/emocional 

que interfira em meu 

desempenho no trabalho. 

1 - discordo totalmente 1 

2 - discordo parcialmente 1 

3 - não concordo nem discordo 2 

4 - concordo parcialmente 10 

5 - concordo totalmente 16 

32. Sinto-me à vontade para 

discordar do meu chefe, ele 

ouve e respeita a opinião de 

sua equipe. 

1 - discordo totalmente 1 

2 - discordo parcialmente 3 

3 - não concordo nem discordo nenhum 

4 - concordo parcialmente 9 

5 - concordo totalmente 17 

33. Meu chefe costuma me 

dar retorno, positivo e 

negativo, sobre o meu 

desempenho no trabalho. 

1 - discordo totalmente 3 

2 - discordo parcialmente 2 

3 - não concordo nem discordo nenhum 

4 - concordo parcialmente 11 

5 - concordo totalmente 14 

34. Minha atuação e 

dedicação com o trabalho são 

reconhecidas pelo Instituto 

de Criminalística. 

1 - discordo totalmente 5 

2 - discordo parcialmente 5 

3 - não concordo nem discordo 5 

4 - concordo parcialmente 13 

5 - concordo totalmente 2 

35. No Instituto de 1 - discordo totalmente 9 
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Criminalística, todos os 

funcionários são tratados de 

forma igualitária, imparcial e 

justa, sem favoritismo. 

2 - discordo parcialmente 4 

3 - não concordo nem discordo 8 

4 - concordo parcialmente 7 

5 - concordo totalmente 2 

36. Os funcionários do 

Instituto de Criminalística, 

frequentemente, participam 

na solução de problemas e 

decisões do Órgão. 

1 - discordo totalmente 11 

2 - discordo parcialmente 10 

3 - não concordo nem discordo 3 

4 - concordo parcialmente 4 

5 - concordo totalmente 2 

37. Geralmente sou eu quem 

decide sobre assuntos que 

afetam diretamente meu 

trabalho. 

1 - discordo totalmente 5 

2 - discordo parcialmente 7 

3 - não concordo nem discordo 1 

4 - concordo parcialmente 12 

5 - concordo totalmente 5 

38. Tenho certeza de que, se 

desempenhar corretamente 

minhas atribuições, serei 

chamado a atenção por 

qualquer motivo. 

1 - discordo totalmente 1 

2 - discordo parcialmente 5 

3 - não concordo nem discordo 1 

4 - concordo parcialmente 13 

5 - concordo totalmente 10 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quanto à satisfação pessoal em relação ao trabalho que executa, a maioria 

respondeu que sente prazer em realizá-lo. 

Grande parte concorda que o clima organizacional, por meio do comprometimento 

coletivo e do relacionamento interpessoal, é uma variável favorável. 

Nota-se um descontentamento quanto a dimensão de oportunidade de crescimento 

profissional. Porém, um pouco mais da metade concorda que o trabalho lhe traz 

oportunidade de crescimento pessoal. 

Em relação à interação com o superior hierárquico, há concordância com a assertiva 

de que recebem orientação na execução de suas tarefas. A maioria percebeu que recebe 

atenção emocional para evitar interferência no desempenho do trabalho. 
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Além disso, há concordância dos que se sentem à vontade em discordar do seu 

superior hierárquico, e que ele respeita sua opinião. Eles concordam que seu chefe lhes dá 

o feedback positivo ou negativo quanto ao desempenho de seu trabalho; apesar de a 

maioria discordar com a assertiva de que participam nas soluções de problemas das 

decisões do órgão. Enquanto, outros  entendem que a decisão de assuntos que afetam seu 

trabalho é de caráter pessoal. 

Talvez, como consequência das análises, das assertivas supramencionadas, metade 

concorda que o desempenho de suas funções é reconhecido pelo ICHM, enquanto que as 

demais percepções estão diluídas nas categorias contrárias. 

Contudo, uma pequena parcela discorde que o tratamento pessoal seja isonômico, 

corroborado com o resultado de que, mesmo fazendo o que é de sua competência 

profissional, tem a certeza de que será chamado a atenção. 
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Capítulo V - DISCUSSÃO 

 

5.1 - Disfunções Burocráticas 

 

Dentre as oito disfunções burocráticas conhecidas, foram identificadas neste estudo, 

quatro aspectos disfuncionais prevalentes no ICHM: internalização das regras, excesso de 

formalismo, rotinas e registros, resistência às mudanças e exibição de sinais de autoridade. 

Um cenário útil para a adaptação de novas realidades organizacionais depende, 

entre outras, do desapego exagerado às normas, que de certo modo, sustenta a ideia de que, 

em qualquer organização burocrática, as normas de procedimentos estão fundamentadas na 

forma de lei, lato sensu (leis, decretos, portarias, instruções normativas, etc.), validadas 

pelos gestores e demais servidores. Assim se processa na administração pública, o que 

inclui o ICHM, onde os peritos criminais conferem legitimidade às normas, observando-as, 

por acreditarem que são emanadas de autoridade competente. 

O excesso de formalismo rotinas e registros foi percebido neste estudo pela grande 

maioria dos respondentes. É certo que não se pode desconsiderar os controles, as rotinas, 

os procedimentos, os despachos, entre outros, porém, dentro da justeza das necessidades 

impostas à organização. 

A estes excessos de procedimentos podem estar intrínsecas as "facilidades" ou 

vantagens advindas de alguns servidores públicos mal intencionados, favorecendo, assim, a 

corrupção e a lentidão na execução dos processos. 

Esta variável que inclui desde a forma padronizada dos documentos, horário do 

trabalho e até o comportamento das pessoas é sui generis à organização burocrática. O 

excesso de papelório constitui uma das mais graves disfunções numa organização segundo 

Merton, pois se acredita que em toda burocracia há necessidade de documentar e de 

formalizar todas as comunicações. Neste caso, há um alto grau de disfunção dentro do 

ICHM. 

Como consequência desta disfunção a que estes profissionais da segurança pública 

respondentes da pesquisa estão expostos, há uma falta de percepção às mudanças, que 

também assume um caráter subjetivo de rejeição ou resistência à elas, o que caracteriza 

uma disfunção burocrática. Esta última, por sua vez, fundamentalmente, pode encerrar o 

temor pela perda potencial de espaço ou poder. 
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Deste modo, as pessoas ou grupos, em geral, resistem a qualquer movimento capaz 

de causar perturbação na ordem vigente, em razão do risco potencial de que tal mudança 

possa comprometer suas conquistas já consolidadas, ou em processo. Padrão de 

comportamento diverso, no entanto, pode ser observado nas situações em que as pessoas 

aspiram à mudança e se transformam em agentes ou entusiastas desse processo, quando 

percebem a possibilidade de reflexos envolvendo melhorias no plano pessoal ou para um 

grupo afim. 

Quanto ao indicador de exibição de sinais de autoridade, o ICHM mostra-se como 

um ambiente propício para a proliferação desta disfunção. 

Os Peritos Criminais estão alocados em salas de acordo com cada departamento; 

utilizam equipamentos diferenciados de acordo com sua especialidade; trajam-se de modo 

pessoal, isto é, sem uniforme, além de exposição de certificados e diplomas nos processos 

que envolvem a avaliação de desempenho. Obviamente que necessários, passam a se tornar 

disfuncionais quando utilizados como símbolo de status profissional, criando assim seus 

clãs, no intuito de sinalizar, preservar e delimitar território de poder na Instituição, 

principalmente no que diz respeito à tomada de decisões. 

Por esse motivo, em decorrência da intensa busca pela definição de esferas de 

competência de cargos e órgãos (unidades administrativas de uma organização), as pessoas 

tendem a preservar espaços de poder, que podem ser traduzidos em vantagens ou ônus da 

função. 

Como consequência disso, pode-se observar a ocorrência marcante da deficiência 

nos processos de comunicação, que parece ser o "calcanhar de Aquiles" deste Instituto. Ela 

parece conduzir a despersonalização do relacionamento entre os servidores, dando um 

caráter impessoal nas relações, fundamentada, principalmente, na existência de divisões 

hierárquicas. 

A maioria dos respondentes perceberam que os processos de comunição são 

deficientes; que não tomam conhecimento das decisões na esfera administrativa; e que 

desconhecem a existência de programas e projetos claramente definidos em sua área de 

atuação em criminalística. 

O reflexo disso parece aflorar na avaliação de desempenho, cujo resultado mostrou 

que estes profissionais concordam com a falta de clareza nos critérios adotados e na 

comunicação dos mesmos. Muito embora não afetem a execução de seu trabalho, apesar de 

desconhecerem as metas do Instituto a qual pertencem. 
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Uma vez que a Comunicação Organizacional é uma competência essencial, as 

organizações modernas necessitam dominá-la, de modo a melhor compartilhar com os 

públicos interno e externo suas intenções e realizações. 

O ICHM em particular, de um lado, parece refletir uma situação de cisão da cultura 

organizacional, onde se percebe a ambiguidade de uma personalidade ora rígida ora 

flexível, ora apoiadora ora hostil, ora inovadora ora conservadora. 

Considerando que a burocracia está fundamentada em uma rígida hierarquização da 

autoridade, muitas das respostas acabaram se equivalendo. Pode-se depreender desse 

resultado que há disfunção burocrática, porém, velada por uma percepção de gestão 

participativa. 

5.2 - Qualidade de Vida no Trabalho 

 

A abordagem de Werther e Davis (1983) utilizado neste estudo assume por 

definição os esforços para melhorar a QVT, procurando tornar os cargos mais produtivos e 

satisfatórios, enfatizando os fatores organizacionais, ambientais e comportamentais. 

Quanto ao fator organizacional, os autores supramencionados destacam a eficiência 

e a produtividade, formalizadas pela racionalização, envolvendo os propósitos e objetivos 

da instituição, a organização de suas atividades, seus departamentos e cargos. 

Por sua vez, o fator ambiental está voltado para o meio externo à organização, ou 

seja, para aspectos sociais, culturais, históricos, competitivos, econômicos, governamentais 

e tecnológicos. 

E, por fim, o fator comportamental diz respeito às necessidades dos trabalhadores, 

quanto à sua motivação e satisfação, conglomerando quatro elementos análogos aos do 

modelo de Hackman e Oldham: autonomia, variedade, identidade da tarefa e 

retroinformação. 

A QVT é uma linha de pesquisa que considera a percepção dos trabalhadores em 

relação a diversos fatores que implicam nas relações de trabalho.  

Mediante isso, o movimento pela QVT tem sido visto por duas correntes de 

pensamento: a primeira delas humanista, pelo fato de preocupar-se com a percepção de 

satisfação dos empregados e as condições de vida saudáveis que geram bem-estar nas 

organizações, isto é, na busca do equilíbrio entre as expectativas do indivíduo e da 
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organização, através da interação entre as exigências e necessidades de ambos, visando a 

melhorias na satisfação das pessoas e melhores resultados organizacionais. 

A segunda corrente é a restritiva, pois evidencia uma forma pós-moderna de 

dominação, em que o ser orgânico ainda é mantido alienado pela racionalidade 

instrumental, tendendo para uma abordagem objetivista. 

Deste modo, com base nos resultados apresentados sobre  a QVT neste estudo, vê-

se claramente a predominância da racionalidade instrumental no contexto organizacional 

do ICHM, uma vez que está voltada somente para atender a seus processos organizacionais 

fundamentados no binômio técnica versus produção. 

Sob esse ponto de vista, como resultado histórico das relações sujeito-objeto, a 

abordagem objetivista tem se mostrado prevalente nas organizações, por constituir-se tão 

somente pelo seu caráter hegemônico sobre os indivíduos que tem sido vistos como 

importantes cumpridores da função instrumental na racionalização dos meios produtivos 

(DOURADO; CARVALHO, 2006). 

Tenório (2008, p.33) analisa esse processo sistêmico como um “predomínio 

centralizado na formalização mecanicista das relações sociais, em que a divisão do 

trabalho é um imperativo categórico, através do qual se procura justificar a prática 

administrativa dentro de sistemas sociais organizados”. 

Ainda de acordo com este autor, uma vez que a divisão do trabalho constitui-se 

em uma condição necessária no processo produtivo dos entes sociais, dentro de dado 

contexto econômico, a organização burocrática mais especificamente, não possibilita ao 

trabalhador manifestar dialogicamente sua razão. 

Nesse contexto, ainda se nota a subjugação do sujeito pelo objeto o qual, por sua 

vez, exacerba o status de alienação do homem dentro das organizações que, a despeito dos 

elementos teóricos, propõe a melhoria das “relações humanas” (TENÓRIO, 2008, p.31). 

Muito embora haja uma dicotomia conceitual entre a gestão privada e a gestão 

pública, o caráter de dominação do objeto sobre o sujeito parece prevalecer 

independentemente das ideias e práticas gerencialistas. 

Mesmo o ICHM que é uma célula da Segurança Pública em Mato Grosso do Sul, 

parece estar fundamentado na manutenção e sobrevivência dos sistemas organizacionais a 

partir da coisificação do ser orgânico, negando-lhe as tomadas de decisão no nível 

estratégico e tático, e interferindo poucas vezes no nível operacional.  



59 

 

A corrente restritiva parece prevalecer nas organizações burocráticas, onde a 

técnica e a ciência física são tidas como necessárias e, ainda admite a ideia da manipulação 

ideológica do discurso da QVT, visando à solução de um problema ou de uma atividade 

específica (DOURADO; CARVALHO, 2007). 

Este conjunto das variáveis da assertiva restritiva para a QVT observadas neste 

estudo estão de acordo com o pensamento de Tragtenberg (2006, p.28), em que a 

burocracia é um instrumento das classes dominantes, cuja perenidade dá-se pelo nível 

relativo de autonomia enraizada, inclusive, nas mentes e ações de lideranças sindicais e 

estatais socialistas. 

Por sua vez, a prevalência da corrente restritiva parece confirmar a manutenção da 

coisificação do sujeito em relação ao objeto, isto é, quando se pensava que o ser orgânico 

poderia desfrutar do desenvolvimento tecnológico alcançado em várias ciências, 

paradoxalmente o que pode ser visto neste estudo, é o trabalho como um fim em si mesmo. 

Por outro lado, os altos índices de satisfação com o trabalho, observados nas 

respostas dos Peritos Criminais e o usufruir de uma certa autonomia dialógica com o 

superior hierárquico, apontam para um provável emprego de ferramentas linguísticas na 

tentativa de convencê-los de que o modelo administrativo organizacional funda-se na 

preocupação com o seu bem-estar. 

A despeito de toda essa assertiva, ao que diz respeito a abordagem humanista, no 

presente estudo, cabe destacar novamente que a comunicação é uma variável das mais 

recorrentes, cujo ruído implica sobre a QVT. 

Quando os respondentes da pesquisa sinalizam ruídos na comunicação, vertical e 

horizontal, torna-se importante destacar a necessidade por uma comunicação mais 

transparente e clara possível dentro e entre as equipes nos departamentos, a fim de que 

ocorra maior entendimento entre todos os envolvidos e a eliminação de conflitos que 

possam ocorrer através de informações distorcidas. 

Assim, o ambiente do ICHM, comporta-se eminentemente como uma organização 

hegemônica sobre seus servidores, com caráter intrínseco de racionalização instrumental e 

objetivista, e portanto, "ingênuo", pois não considera a racionalidade substantiva a qual 

interage com a própria essência humana, e por isso, não compreende nem atende as 

necessidades vitais do ser humano. 
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5.3 - Modos de Produção do ICHM 

 

A busca pela eficiência, eficácia e efetividade a que o ICHM está exposto, 

parecem convergir para o modo de produção taylorista e fordista. Ambos admitem que a 

divisão do trabalho valoriza a especialização, como fator fundamental nos sistemas 

produtivos. 

Os resultados observados neste estudo, estão de acordo com a análise feita por 

Durán (2012, p.23), onde originalmente, nas organizações de modo de produção taylorista 

as denominadas "relações humanas" no trabalho são ignoradas, bem como não se percebe 

que a eficiência e a produtividade são intrínsecas ao equilíbrio entre a personalidade e a 

organização. 

No contexto do ICHM parece haver prevalência da racionalidade instrumental em 

detrimento da racionalidade substantiva. A primeira é definida como ação social com 

respeito a meios e fins (ferramentas com as quais determinado profissional costuma 

trabalhar, por exemplo), a segunda manifesta-se pelos funcionários da organização, é ação 

social com respeito a valores éticos e estéticos. 

De um lado, considerando a padronização dos laudos durante sua produção, de 

acordo com o setor especializado, assemelha-se ao modo de produção fordista. 

A produção em massa da fabricação de produtos não diferenciados em grande 

quantidade foi a marca do modelo fordista. Ford foi responsável pela linha de montagem 

móvel, na qual no processo de fabricação o produto move-se e os operadores ficam 

parados, realizando a sua tarefa quando cada peça passa por eles.  

Esse novo sistema produtivo foi organizado com base no trabalho fragmentado, 

fazendo da ação operária um conjunto mecânico e repetitivo de atividades, transformando, 

assim, o trabalhador em um apêndice da máquina (ANTUNES, 1999). 

A divisão do trabalho a partir do modelo implantado por Ford expandiu-se e, junto 

com o trabalhador especializado, novas ocupações foram surgindo, a exemplo do 

engenheiro industrial, que assumiu o planejamento e controle da montagem, o engenheiro 

de produção, que ficou com o planejamento do processo de produção, faxineiros, técnicos 

que calibravam e consertavam as ferramentas, entre outras ocupações. 

O Fordismo transformou-se, então, em um paradigma para todos os sistemas  

sociais, passando a ser regulador da sociedade como um todo, com aplicação tanto na 

produção de bens quanto no fornecimento de serviços. 
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Por outro lado, o modelo de produção taylorista  considera que o principal 

objetivo da administração deve ser o de assegurar o máximo de prosperidade ao patrão e, 

ao mesmo tempo, o máximo de prosperidade ao empregado. Ele defende ainda que, de 

acordo com as leis científicas, o trabalho deveria ser separado em planejamento e ação para 

que se pudesse obter o máximo de produtividade.  

De acordo com esta visão, com o aumento da produtividade, quem ganha também 

é a própria comunidade, que passa a ter acesso a uma gama maior de produtos acabados 

por preços mais baixos. 

Referido modo de produção, contudo, conduzia à instrução minuciosa do trabalho, 

onde o operário torna-se autômato, isto é, uma pessoa incapaz de agir por si mesma, um 

fantoche sem qualquer poder de decisão (DURÁN, 2012). 

Notou-se neste estudo que o ICHM enquanto um órgão da Administração Pública 

Estatal, também desenvolve um sistema de corrente Taylorista, uma vez que o cargo de 

Perito Criminal ajusta-se às normas de desempenho, onde a tarefa e o princípio da 

hierarquia na estrutura formal são bases para a autoridade administrativa. 

Consequentemente, acompanhando o pensamento de Tragtenberg (2006, p.88), a 

capacidade do servidor público tem valor secundário, pois, o que interessa é a execução da 

tarefa onde, segundo Taylor, a qualificação do trabalhador é supérflua; os que executam 

devem ajustar-se aos cargos descritos e às normas de desempenho; e, onde a tarefa e o 

princípio de hierarquia na estrutura formal mantém-se como base da autoridade 

administrativa, o que parece ser exatamente o que ocorre no ICHM. 

Considerando ambos os modelos de produção retromencionados, é possível 

entender que se cria uma espécie de segregação entre dominados e dominadores. A divisão 

do trabalho, característica dos modelos de Taylor e Ford, pode ser considerada como o 

ponto culminante desse processo social da dominação, que no presente contexto, envolve o 

ICHM. 

Conforme discorrem Adorno e Horkheimer (2006): 

 

"O preço da dominação não é meramente a alienação dos homens com relação 

aos objetos dominados; ocorre a coisificação do espírito, onde aspectos morais e 

espirituais são reduzidos a valores meramente materiais. Quanto mais 

complicada e mais refinada a aparelhagem social, econômica e científica, para 

cujo manejo o corpo já há muito foi ajustado pelo sistema de produção, tanto 

mais empobrecidas as vivências de que ele é capaz. Os homens transformam-se 

em meros seres genéricos, iguais uns aos outros pelo isolamento na coletividade 

governada pela força. Os remadores, que não podem se falar, estão atrelados a 

um compasso, assim como o trabalhador moderno na fábrica, no cinema e no 
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coletivo. São as condições concretas do trabalho na sociedade que forçam o 

conformismo e não as influências conscientes. A impotência dos trabalhadores 

não é mero pretexto dos dominantes, mas a consequência lógica da sociedade 

industrial." 

 

5.4 - Relações das Disfunções Burocráticas com a QVT 

 

As tarefas burocráticas desempenhadas pelos servidores públicos do ICHM e os 

elementos de disfunções burocráticas identificados neste objeto de estudo, podem retratar 

uma amostra da realidade de como os modelos de gestão de organizações privadas 

exercem influência sobre o setor público. 

Ou seja, muito embora o discurso da QVT tenha sua origem no âmbito das 

organizações privadas, cujo arcabouço empresarial é competitivo em função do cenário das 

novas tecnologias e nas relações sociais, políticas e de trabalho, com a finalidade de 

cumprir uma agenda em que os funcionários sintam-se satisfeitos em seu ambiente de 

trabalho para garantir lucro ao empresário; no âmbito público, entretanto, o fim não é 

atingir tal interesse, apesar de exercer as mesmas pressões dos modelos das organizações 

privadas, em decorrência de sua crescente adoção. 

Tal paradoxo justifica-se pela existência de elementos de disfunções burocráticas 

que se associam ao discurso de natureza restritiva da QVT, uma vez que se relaciona ao 

desempenho das funções específicas do Estado com a práxis social interativa. 

Esta reflexão acompanha a análise feita por Neves (2005), de que a "gestão do 

funcionalismo público faz parte da estratégia de dominação da elite brasileira, podendo-se  

perceber que as práticas atuais foram adaptadas à estratégia de apropriação política do 

Estado". 

Deste modo, os mecanismos estão direcionados a operar de forma profissional, ou 

seja, estão voltados para o gerenciamento técnico de uma categoria de servidores orientada 

para a prestação eficiente dos serviços públicos. Assim, o ambiente do ICHM está voltado 

para um processo de gestão que está centralmente preocupado com a extração de trabalho 

com vistas à produção objetiva de serviços. 

Sob esse enfoque, uma provável adoção ao discurso da QVT pode ser vista como 

um desses instrumentos, não como única forma de dominação política, mas também 

institucional, cujos efeitos podem reforçar o caráter hegemônico da coisificação do sujeito 

no ambiente de trabalho. 
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Capítulo VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O ICHM possui uma estrutura voltada para atender seus processos organizacionais 

fundamentados no binômio técnica x produção, fundamentada na abordagem objetivista e 

formalização mecanicista das relações sociais de seus servidores. 

Além disso, parece estar fundamentado na manutenção e sobrevivência dos 

sistemas organizacionais, a partir da coisificação do ser orgânico, negando-lhe as tomadas 

de decisão no nível estratégico e tático e interferindo poucas vezes no nível operacional. 

Algumas das disfunções da burocracia, como por exemplo, o excesso de 

procedimentos podem promover e antagonizar ruídos na comunicação vertical e horizontal, 

o que favorece as condições para a sua manutenção nas organizações burocráticas. 

A capacidade do servidor público foi percebida como tendo valor secundário, pois, 

o que interessa é a execução da tarefa. Assim, o ambiente do ICHM comporta-se como 

uma organização hegemônica sobre seus servidores, com caráter intrínseco de 

racionalização instrumental e objetivista (portanto, “ingênuo”), pois não considera a 

racionalidade substantiva como forma de atender as necessidades vitais humanas. 

Consequentemente, a corrente restritiva ainda parece ser a mais prevalente no 

âmbito das organizações burocráticas, uma vez que admite a ideia da manipulação 

ideológica do discurso da QVT visando a solução de um problema específico. E por esse 

motivo, a burocracia ainda continua sendo vista como instrumento das classes dominantes, 

com autonomia enraizada, até mesmo inconscientemente nas ações administrativas 

estatais.  

Quanto ao modo de produção, o ICHM adota o modelo de produção Fordista, à 

medida em que estabelece uma cadeia “fazedora” de laudos, seguindo um padrão; bem 

como adota o modelo de produção Taylorista, exceto pelo seu caráter monetário como 

principal fator motivador, uma vez que, na administração pública, o cargo de perito 

criminal ajusta-se às normas de desempenho , onde a tarefa e o princípio da hierarquia na 

estrutura formal  são bases para a autoridade administrativa. 

Para finalizar, percebeu-se que os objetivos do presente estudo foram alcançados, 

na medida em que se conseguiu relacionar os elementos de disfunção burocrática 

identificados no ICHM e a prevalência de alguns dos elementos da QVT, cuja coexistência 

implica no reforço dos efeitos sinergéticos da relação de dominação. 
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Todavia, trata-se ainda de uma visão parcial de avaliação, o que implica no que os 

respondentes da pesquisa perceberam em um determinado momento, sem contudo, 

considerar que as respostas pudessem ser controladas pelo uso da liberdade individual, 

como acontece na realidade. 

Portanto, de um lado, a análise das disfunções burocráticas abordadas no presente 

estudo poderão implicar também para a orientação dos aspectos relacionados ao bem-estar 

das pessoas em situação de trabalho, especialmente dos servidores públicos da 

Criminalística, com foco nas vantagens tanto para as pessoas quanto para as organizações, 

o que poderá permitir um reordenamento dos cargos com ênfase no desenvolvimento 

pessoal do servidor público. 

Por outro lado, talvez ainda necessite uma abordagem quanto ao estabelecimento 

do caráter emancipatório dos programas para a QVT, sob uma óptica da crítica voltada a 

Teoria da Ação Comunicativa, proposta por Habermas, onde o sujeito sobrepõe o objeto e, 

assim, a racionalidade substantiva possa materializar-se nesse novo cenário das 

organizações que a adotam e as que pretendam adotá-lo. 
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ANEXO I 

 

INFORMAÇÕES GERAIS E SÓCIODEMOGRÁFICAS 

DATA:______/______/______ 

FICHA No.:___________ 

 

I. Identificação pessoal: 

Nome Completo:_______________________________________ 

RG_______________SSP/____ 

Idade (em anos): (    ) 18 a 20   (    ) 21 a 30   (    ) 31 a 40    (    ) 41 a 50    (    ) 51 a 60    (    

) >60 

Sexo: (    ) M    (    ) F        

Estado Civil: (    ) Solteiro(a)    (    ) Casado(a)    (    ) Divorciado(a)    (    ) Viúvo(a)    (    ) 

Outros 

No. de filhos: (    ) Nenhum    (    ) 1 a 2    (    ) 3 a 4    (    ) >5 

Religião: (    ) Nenhuma    (    ) Sim    (    ) Não 

Com quem mora: (    ) Pai    (    ) Mãe    (    ) Ambos   (    ) Esposo(a)    (    ) Filhos(as)    (    

) Outros 

Nacionalidade:__________________ Naturalidade/UF:____________________________ 

 

II. Informações profissionais: 

Profissão Principal:_____________________________________________. 

Escolaridade: (    ) Superior Completo    (    ) Especialização    (    ) Mestrado    (    ) 

Doutorado 

N• de Graduações: (    ) uma    (    ) duas    (    ) três    (    ) quatro    (    ) cinco    (    ) seis 

N• de Especializações: (    ) uma    (    ) duas    (    ) três    (    ) quatro    (    ) cinco    (    ) 

Nenhuma 

N• de Mestrado: (    ) um    (    ) dois    (    ) três    (    ) quatro    (    ) cinco    (    ) Nenhum 

N• de Doutorado: (    ) um    (    ) dois    (    ) três    (    ) quatro    (    ) cinco    (    ) Nenhum 

Instituto onde atua: (    ) IC    (    ) IALF    (    ) IMOL    (    ) II 

Lotação: (    ) Capital    (    ) URPI    Município?_________________________________. 

Função: (    ) Perito Criminal       (    ) Perito Médico Legista        (    ) Perito Papiloscopista 

Classe: (    ) Especial       (    )1ª          (    ) 2ª       (    ) 3ª        (    ) Substituto 
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Nível: (    ) I      (    ) II     (    ) III      (    ) IV      (    ) V      (    ) VI 

Exerce ou exerceu cargo de confiança? ( ) Não    ( ) Sim    

Qual?________________________. 

Duração (no cargo de confiança): (    ) 6 meses a um ano    (    ) 1 a 2 anos    (    ) 3 a 4 anos    

(    ) mais de cinco anos. 

Há quanto tempo está na Segurança Pública (em anos)?____________________. Destes, 

há quanto tempo é perito(a) da CGP (em anos)?________________________. 

Na função de perito(a), exerce sua profissão principal? (    ) Não    (    ) Sim 

 

Tempo de atuação em outras atividades profissionais: 

(    ) até 02 anos 

(    ) de 03 a 05 anos 

(    ) de 06 a 10 anos 

(    ) de 11 a 15 anos 

(    ) de 16 a 20 anos 

(    ) de 21 a 25 anos 

(    ) acima de 26 anos 

 

Carga horária de trabalho semanal: 

(    ) até 04 horas 

(    ) de 05 a 08 horas 

(    ) de 09 a 16 horas 

(    ) de 17 a 20 horas 

(    ) de 21 a 24 horas 

(    ) de 25 a 30 horas 

(    ) acima de 31 horas 

 

Carga horária de trabalho semanal em outras atividades: 

(    ) até 08 horas 

(    ) de 09 a 16 horas 

(    ) de 17 a 24 horas 

(    ) de 25 a 32 horas 

(    ) de 33 a 40 horas 
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(    ) de 41 a 49 horas 

(    ) acima de 50 horas 

 

Diversidade de atividades profissionais: 

(   ) Exerce dois papéis profissionais diferentes 

(   ) Exerce, apenas, o papel profissional em Segurança Pública na CGP 

(   ) Exerce o papel profissional em Criminalística e de outros 

(   ) Exerce três papéis profissionais diferentes 

(   ) Exerce mais de três papéis profissionais diferentes 

 

Se você exerce outras atividades profissionais além da Criminalística, responda a esta 

questão: Qual atividade profissional lhe traz mais satisfação pessoal ? 

(   ) Criminalística (   ) as outra(s) atividade(s) 
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ANEXO II 

 

 

QUESTIONÁRIO DE COLETA DE DADOS SOBRE AS DISFUNÇÕES DA 

BUROCRACIA (escala Likert) 

 

1 – No desempenho de suas funções você percebe um excesso de formalismo, rotinas e 

padronização nas tarefas que executa? 

(   ) Sempre    (   ) Muitas vezes    (   ) Poucas vezes    (   ) Nunca 

 

2 – O seu superior hierárquico toma as decisões relativas aos processos de trabalho de seu 

setor individualmente? 

(   ) Sempre    (   ) Muitas vezes    (   ) Poucas vezes    (   ) Nunca 

 

3 – Você percebe que o trabalho que executa é organizado em tarefas operacionais? 

(   ) Sempre    (   ) Muitas vezes    (   ) Poucas vezes    (   ) Nunca 

 

4 – A aplicação rigorosa das normas e dos regulamentos faz com que você desempenhe 

melhor o seu trabalho? 

(   ) Sempre    (   ) Muitas vezes    (   ) Poucas vezes    (   ) Nunca 

 

5 – Você percebe que a comunicação é clara dentro de seu Instituto? 

(   ) Sempre    (   ) Muitas vezes    (   ) Poucas vezes    (   ) Nunca 

 

6 – Você toma conhecimento das mudanças propostas pelos seus superiores dentro do 

Instituto a qual pertence? 

(   ) Sempre    (   ) Muitas vezes    (   ) Poucas vezes    (   ) Nunca 

 

7 – Você percebe que as mudanças são facilmente implementadas no Instituto a qual 

pertence? 

(   ) Sempre    (   ) Muitas vezes    (   ) Poucas vezes    (   ) Nunca 
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8 – Você sente insegurança frente às mudanças de estrutura e eventuais mudanças de 

processos de trabalho, que possam ocorrer em seu Instituto? 

(   ) Sempre    (   ) Muitas vezes    (   ) Poucas vezes    (   ) Nunca 

 

9 – Você tem conhecimento da existência de programas e projetos claramente definidos, 

voltados para a sua área de atuação em criminalística? 

(   ) Sempre    (   ) Muitas vezes    (   ) Poucas vezes    (   ) Nunca 

 

10 – As ações empreendidas pelo seu superior hierárquico impactam no tempo de 

resolução dos processos de trabalho? 

(   ) Sempre    (   ) Muitas vezes    (   ) Poucas vezes    (   ) Nunca 

 

11 – Você considera que sua carga horária é suficientemente adequada para que possa 

cumprir as suas tarefas com responsabilidade? 

(   ) Sempre    (   ) Muitas vezes    (   ) Poucas vezes    (   ) Nunca 

 

12 – A avaliação de desempenho é definida com critérios claros e bem comunicados? 

(   ) Sempre    (   ) Muitas vezes    (   ) Poucas vezes    (   ) Nunca 

 

13 – Você percebe que há processos de trabalhos que dependem de muitos papéis em 

circulação no Instituto a qual pertence? 

(   ) Sempre    (   ) Muitas vezes    (   ) Poucas vezes    (   ) Nunca 

 

14 – A sua chefia imediata toma decisões consultando toda a equipe? 

(   ) Sempre    (   ) Muitas vezes    (   ) Poucas vezes    (   ) Nunca 

 

15 – A quantidade de informações que você recebe é suficiente para o desempenho das 

suas atividades? 

(   ) Sempre    (   ) Muitas vezes    (   ) Poucas vezes    (   ) Nunca 

 

16 – Você tem conhecimento das metas de seu Instituto? 

(   ) Sempre    (   ) Muitas vezes    (   ) Poucas vezes    (   ) Nunca 
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17 – A sua chefia negocia prazos para o cumprimento de tarefas? 

(   ) Sempre    (   ) Muitas vezes    (   ) Poucas vezes    (   ) Nunca 
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ANEXO III 
 

 

QUESTIONÁRIO DE COLETA DE DADOS SOBRE QUALIDADE DE VIDA NO 

TRABALHO (escala Likert) 

 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 

 

Esta pesquisa é composta por 38 assertivas e uma escala de 1 a 5 para cada 

questão. 

Leia com atenção cada frase e responda, sinceramente, cada questão com a 

opção que melhor expresse sua opinião sobre o assunto, de acordo com a seguinte 

escala. 

 

 
 

a. Marque sua resposta colocando um “x” dentro do quadro que melhor representa sua 

opinião sobre a afirmativa. 

b. Cada questão deverá ter apenas uma resposta. 

c. Não pule nenhuma questão. 

d. Caso queira fazer algum comentário, utilize a espaço no final do questionário. 

 

Estes serão distribuídos em três blocos: BLOCO 1 - fatores organizacionais; BLOCO 2 - 

fatores ambientais e BLOCO 3 - fatores comportamentais, somando-se um total de 38 

(trinta e oito) perguntas. 
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ANEXO IV 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Projeto: ANÁLISE DAS DISFUNÇÕES DA ORGANIZAÇÃO BUROCRÁTICA E 

SUAS IMPLICAÇÕES PARA A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO (QVT): O 

CASO DE UMA UNIDADE DE SEGURANÇA PÚBLICA, EM MATO GROSSO DO 

SUL, BRASIL. 

 

 

Pesquisador responsável: Eduardo Carvalho de Almeida. 

Orientador(a): Prof. Dr. Mário Couto Soares Pinto/FGV 

 

Estamos realizando um estudo com o objetivo avaliar a existência de disfunções 

burocráticas e suas implicações sobre a QVT. Para a realização deste serão feitas perguntas 

sobre alguns aspectos de sua vida: física, emocional, social. 

O(A) senhor(a) tem total direito de desistir de participar do estudo a qualquer 

momento, porém a aplicação deste questionário não causa dor, nem dano e sua saúde e a 

sua participação é muito importante e só será realizada com o seu consentimento e após a 

leitura desse documento. 

Asseguramos que todas as informações prestadas serão sigilosas e utilizadas 

somente para esta pesquisa. 

O pesquisador responsável pelo estudo, Eduardo Carvalho de Almeida, está a sua 

disposição para esclarecimento sobre aspectos relativos a este estudo no telefone: (67) 

9915-3661. 

Eu, _________________________________________, entendi todas as informações sobre 

o estudo no qual participarei e fui esclarecido(a) sobre o objetivo deste. Concedo meu 

acordo de participação de espontânea vontade. 

Assinatura do voluntário: ________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador:________________________________________________ 


