Marina da Costa Pinho

O TRABALHO, UM VALOR EM MUTAÇÃO?
ANÁLISE DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO TRABALHO DE DUAS
GERAÇÕES DE TRABALHADORES PORTUGUESES

Dissertação no âmbito do Mestrado Integrado em Psicologia, Especialização em
Psicologia das Organizações e do Trabalho orientada pelo Professor Doutor Joaquim
Pires Valentim e apresentada à Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da
Universidade de Coimbra.

Fevereiro de 2019

O trabalho, um valor em mutação? Análise das representações
sociais do trabalho de duas gerações de trabalhadores
portugueses

O presente estudo relata uma tentativa de exploração das dinâmicas
que subjazem as representações sociais do trabalho de dois grupos de
trabalhadores portugueses com duas faixas etárias distintas, os adultos e os
jovens. Realizaram-se 37 entrevistas semi-estruturadas e as respostas foram
alvo de uma análise de conteúdo. Os resultados indicam que o trabalho se
define essencialmente em torno de dois pólos, o financeiro e o humano.
Adicionalmente, a representação como forma de realização é mais saliente
do que a representação como gratificação económica. Ainda que as
representações de ambas as gerações sobre o que é o trabalho, a sua
importância e o que valorizam nele, sejam muito próximas, parece existir um
antagonismo entre elas no que toca aos efeitos dos avanços tecnológicos e
principalmente à perceção entre elas. Conclui-se que apesar de existir uma
maior valorização de fatores como a realização pessoal dos trabalhadores, o
valor associado ao trabalho não se modificou profundamente nem se
encontra em vias de extinção.
Palavras chave: Representações sociais, trabalho, gerações, valor do
trabalho.

Work, a changing value? Analysis of the social representations
of work between two generations of Portuguese workers

This study reports an attempt to explore the dynamics underlying the
social representations of work between two groups of Portuguese workers
with different ages, the adults and the young. 37 half structured interviews
were performed and the answers were the subject of a content analysis. The
results show that the work is essentially defined around two dimensions, the
financial and the human. Additionally, representation as personal fulfillment
is more prominent than representation as economic gratification. However,
although the representations of both generations about what work is, its
importance and what they value in it, are very close, there seems to be an
antagonism between them regarding the effects of technological advances
and especially the perception between them. It can be concluded that
although there is a greater appreciation of factors such as the personal
fulfillment of workers, the value associated with work has neither changed
profoundly or is in the process of extinction.
Key Words: Social representations, work, generations, value of work.
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Introdução

Historicamente associado a algo negativo (Gonçalves & Coimbra,
2007), o trabalho foi alvo de grandes mudanças ao longo do tempo. Segundo
Gorz (1988), aquilo a que se chama trabalho foi inventado e generalizado
pela modernidade após a industrialização. Para o autor, o trabalho como é
concebido representa uma atividade da esfera pública reconhecida como útil
para a sociedade e, por isso mesmo, remunerada.
Apesar de a partir dos anos 50 ter sido colocada em causa a
necessidade do trabalho humano (Méda, 1999), hoje em dia, este continua a
ser a principal atividade na vida da maior parte das pessoas, proporcionando
a sua fonte primária de rendimento e de identificação pessoal (Wilson,
2013). Trata-se de uma referência a partir da qual os indivíduos encontram o
seu lugar na sociedade, constituindo um valor incontornável no espaço social
como fonte de ligação, coesão, integração, socialização e identidade pessoal
(Márquez & Friemel, 2005). Contrariamente ao verificado no passado, o
trabalho já não é visto meramente como uma forma de assegurar a
sobrevivência através da satisfação das suas necessidades básicas, mas como
um fenómeno social que envolve todo o indivíduo, se desenvolve ao longo
da vida e possibilita a sua realização pessoal (Duque, 2013). Assim, muitos
profissionais atualmente já não olham para o trabalho como o foco central
das suas vidas e apresentam maior relutância em aceitar as condições e os
padrões de trabalho impostos pelas suas entidades empregadoras. Além
disso, as expectativas que os trabalhadores têm dos seus empregadores já
não são as mesmas dos períodos históricos anteriores (Maitland & Thomson,
2014).
A recente crise económica que afetou a maior parte dos países
ocidentais, incluindo Portugal, e abalou a sua estabilidade económica teve o
seu impacto na forma como as pessoas encaram o trabalho. Uma das
consequências observadas prende-se com a grande limilitação das ofertas de
emprego acessíveis aos jovens (Maitland & Thomson, 2014). Neste sentido,
como se pode analisar através dos dados do European Values Survey1
referentes a 1990, 1999 e 2008, os valores do trabalho mais valorizados pela
sociedade portuguesa passaram a ser, em 2008, a remuneração e a
estabilidade no trabalho, em detrimento de outros que seriam mais salientes
noutras circunstâncias socioeconómicas mais favoráveis, como por exemplo
a realização pessoal no trabalho (Duque, 2013).
Tendo em conta a importância que o trabalho tem na vida das pessoas
e para o funcionamento da sociedade, e as mudanças a que tem sido sujeito,
este apresenta-se como um objeto de estudo cada vez mais relevante. As
representações sociais, que são formas de conhecimento, socialmente
elaborado e partilhado, com o propósito prático de construir uma realidade
1
Estes inquéritos têm como principal objetivo analisar os padrões de valores
dominantes nos países europeus, referentes a diversos contextos como a família,
religião, trabalho e política, bem como as suas diferenças e as direções de possíveis
mudanças (Vala, 2003).
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comum a um grupo social e de atribuir um significado a um objeto (Jodelet,
1989; Negura, & Lavoie, 2016), oferecem-nos assim um quadro teórico
apropriado para estudar o trabalho.
A presente dissertação tem como principal objetivo compreender o
que é o trabalho para duas gerações diferentes de trabalhadores portugueses,
adultos e jovens, apurando as suas semelhanças e diferenças, de forma a
poder contribuir para a literatura sobre a evolução do valor associado ao
trabalho.
Numa primeira parte, será abordada a evolução do contexto de
trabalho ao longo das décadas, já que este em muito influencia o valor
associado ao trabalho, bem como a teoria que servirá de quadro conceptual
de referência e os estudos mais relevantes acerca das representações sociais
do trabalho. Num segundo momento, serão explicitados os objetivos
propostos, assim como a metodologia utilizada. Por fim, serão apresentados
os resultados, as principais conclusões e considerações finais do estudo.

I - Enquadramento Conceptual

O contexto de trabalho em mutação
Durante o período em que a espécie humana viveu enquanto
caçadores e recolectores nómadas, o trabalho não era experienciado como
uma parte isolada da vida, fazia simplesmente parte das atividades diárias
juntamente com as atividades de lazer e de socialização. A divisão por
género existia devido a diferenças biológicas uma vez que as mulheres
ficavam grávidas durante longos períodos o que restringia a sua mobilidade
e, desta forma, tinham a seu cargo as crianças e a recolha de frutos, plantas e
pequenos animais (Hodson & Sullivan, 2012). Já nas sociedades préindustriais, como as imperiais ou feudais, o trabalho, principalmente o
manual, era visto como uma “atividade de segunda ordem” (Gonçalves &
Coimbra, 2007, p. 404) pertencendo apenas às classes mais baixas da
pirâmide social (Hodson & Sullivan, 2012).
O advento da primeira fase da Revolução Industrial, em meados do
século XVIII, na Inglaterra, trouxe consigo não só a máquina a vapor, mas
também a ascensão do capitalismo e o aparecimento do proletariado. Já os
finais do século XIX, marcaram o início da segunda fase, principalmente
pela descoberta do petróleo e da eletricidade, e pela expansão das grandes
empresas (Mercure, 2002). Com a Revolução Industrial, o capitalismo
mercantil foi substituído pelo capitalismo industrial conduzindo um grande
número de agricultores, artesãos e comerciantes, que constituíam a maior
parte da população ativa, para as fábricas (Hodson & Sullivan, 2012;
Maitland & Thomson, 2014). Estas infraestruturas possibilitavam a
concentração dos trabalhadores num mesmo local o que permitia evitar os
custos associados ao transporte de bens e os obrigava a tornarem-se
disciplinados, seguindo as ordens e os ritmos ditados pelo mundo industrial,
enfrentando muitas vezes condições de esforço físico extremas (Freire, 2002;
Hodson & Sullivan, 2012; Pollard, 1963). Assim, o trabalho deixou de ser
uma atividade que requeria o uso de competências individuais humanas para
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produzir um resultado de valor, para passar a ser uma atividade onde se
desempenhava um conjunto de tarefas em troca de um salário (Maitland &
Thomson, 2014).
A terceira fase da Revolução Industrial, que se iniciou em meados do
século XX, caraterizou-se pelo uso de novas energias como, por exemplo, a
atómica, e pelo desenvolvimento da automação. Esta fase marcou uma das
mais profundas transformações no trabalho e na atitude face ao mesmo, tanto
ao nível da sua natureza como da sua forma, potenciadas em grande parte
pela popularidade dos modelos taylorista e fordista de produção (Gonçalves
& Coimbra, 2007; Maitland & Thomson, 2014; Mercure, 2002, 2013;
Negura, 2006). Estes modelos defendiam, entre outros, uma separação clara
entre a conceção e a execução das tarefas, a parcialização das atividades, a
especialização dos trabalhadores, postos fixos de trabalho, uma autoridade
vertical e uma grande formalização das tarefas (Mercure, 2002; Negura,
2006). Também a estandardização dos processos de trabalho, a introdução
das linhas de produção e a divisão do trabalho em atividades cada vez mais
elementares conduziram a uma diminuição dos preços dos artigos, melhoria
da eficiência do negócio e consequente aumento exponencial das grandes
empresas (Hodson & Sullivan, 2012; Maitland & Thomson, 2014).
Foi durante esta fase que o Pós Segunda Guerra Mundial (1945-1975)
ficou conhecido como o período dos “Trinta Gloriosos” (Mercure, 2002;
Negura, 2006). Nesta época, para além de uma forte expansão económica,
verificou-se ainda uma relação laboral fundada sobre contratos de trabalho a
longo prazo, a presença de garantias de emprego e a progressão dos salários,
bem como o crescimento do nível de vida da população e a ascensão do
Estado providência (Mercure, 2002). Criou-se então o “mito do pleno
emprego” e a “ilusão de uma mobilidade social ascendente” (Gonçalves &
Coimbra, 2007, p. 409) principalmente nas camadas mais jovens que
apostavam em percursos académicos mais longos com vista à obtenção de
profissões mais prestigiantes do ponto de vista social e o que esperavam ser
uma vida melhor. Este fenómeno conduziu a uma “terciarização da
economia ocidental” (p. 410) levando à extinção de alguns trabalhos que se
tornaram obsoletos e permitindo a criação de novos postos de trabalho. Um
dos setores mais beneficiados foi o dos serviços, tornando-se uma das
principais fontes de emprego das sociedades ocidentais. Desta forma, para
além da transformação ao nível dos tipos de trabalhos, também a
configuração dos trabalhadores se alterou, principalmente com o aumento do
número de mulheres e diplomados no mercado de trabalho (Mercure, 2002).
O fim dos “Trinta Gloriosos” ficou marcado por novas transformações no
mercado de trabalho, fruto das novas pressões económicas sentidas pelos
principais países industrializados devido a fenómenos como a intensificação
da concorrência dos países asiáticos, a internacionalização da economia, as
inovações tecnológicas e a transformação das exigências do mercado
(Mercure, 2002, 2013).
Atualmente vive-se numa sociedade pós-industrial onde a tecnologia,
principalmente a da informação e comunicação, muda a cada momento, não
só o trabalho e a forma como se trabalha, mas também outros aspetos da
O trabalho, um valor em mutação? Análise das representações sociais do trabalho de duas
gerações de trabalhadores portugueses
Marina Pinho (e-mail: marinapinho.8@hotmail.com) 2019

4

vida humana como a forma como se interage e se comunica (Cascio &
Montealegre, 2016; Hodson & Sullivan, 2012). Só nos últimos 20 anos,
pôde-se assistir a uma massificação do uso e disponibilidade de tecnologias
como o computador pessoal, criado nos anos 1980, mas apenas utilizado na
sua plenitude a partir dos anos 1990 com o surgimento da Internet e da
World Wide Web, e o telemóvel com um percurso semelhante ao do
computador, que hoje em dia deu lugar aos smartphones (Maitland &
Thomson, 2014).
Na atual era da computação omnipresente ou ubiquitous computing,
iniciada por volta do ano de 2013, a tecnologia computacional permeia quase
tudo, possibilitando que as pessoas acedam e controlem o seu ambiente onde
e quando quiserem, unindo assim o mundo físico e digital de uma maneira
nunca antes conseguida (Cascio & Montealegre, 2016; Schwarzmüller,
Brosi, Duman, & Welpe, 2018). Estes desenvolvimentos tecnológicos
afetam cada vez mais o mercado laboral, tanto o internacional como o
português (Fonseca, Lima, & Pereira, 2018), principalmente devido aos
baixos custos associados à introdução da automação nas empresas, levando à
crescente substituição do capital humano pelo capital computacional ou
computer capital2 (Frey & Osborne, 2017).
As mudanças tecnológicas supracitadas aliadas à globalização e aos
maiores níveis de escolarização, que contribuíram para as alterações na
demografia da força de trabalho 3, são alguns dos fatores que permitiram que
o trabalho se modificasse e se continue a transformar tão profundamente. Ao
longo das últimas décadas, os avanços observados nas tecnologias da
informação e comunicação possibilitaram uma maior colaboração entre
empresas provenientes de diversos continentes, bem como de diferentes
profissionais altamente qualificados. Hoje em dia temos um mercado global
onde as grandes multinacionais não produzem todas as partes dos seus
produtos num mesmo país ou continente, permitindo assim uma maior
obtenção de lucro. Estas muitas vezes alocam a sua produção aos locais com
níveis salariais mais baixos e a criação/desenvolvimento a sítios com maior
média salarial. Para além da globalização, também a composição da força de
trabalho se tem modificado, com a crescente diversidade nas empresas e
principalmente com o envelhecimento da população, o que se traduz em
novas preocupações para a sociedade e implicações na procura de bens e
serviços no futuro (Karoly & Panis, 2004; Wilson, 2013).

2

Estima-se que cerca de 47% dos empregos norte americanos se encontrem
em alto risco de serem automatizados nas próximas duas décadas (Frey & Osborne,
2017).
3
A economia contemporânea sustenta-se sobretudo no conhecimento gerado
o que exige às empresas novos padrões de competências profissionais (refletindo-se
na necessidade de contratação de trabalhadores altamente qualificados) de forma a
combater a concorrência internacional, razão pela qual os governos nacionais têm
alocado grande parte dos seus recursos orçamentais no sector do ensino,
nomeadamente através do alargamento da escolaridade obrigatória, e os
profissionais apostado na sua formação (Freire, 2009; Karoly & Panis, 2004).
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A teoria das representações sociais
“Science was formerly based on common sense and made common
sense less common; but now common sense is science made common”
(Moscovici, 2000, p. 41).
A teoria das representações sociais permite que se formule uma
compreensão sobre a forma como o novo conhecimento é produzido e
apropriado pelos indivíduos, grupos e sociedade, principalmente naquelas
onde os conteúdos dos conhecimentos científicos circulam (Castro, 2002),
tendo-se tornado numa das principais formas de estudar o senso comum. A
teoria centra-se, assim, na maneira como as várias pessoas, comunidades e
instituições constroem e transformam o seu conhecimento de si próprias, dos
outros e de uma variedade de objetos que lhes são importantes, através da
linguagem, comunicação, história e cultura. Esta teoria tenta, assim, lutar
contra a ideia de que o conhecimento do senso-comum se baseia na distorção
e no erro, permitindo a aquisição de uma maior compreensão sobre os
sistemas de conhecimento dos indivíduos e grupos, que por sua vez
possibilitam um maior entendimento sobre os comportamentos humanos
(Jovchelovitch, 2007; Marková, 2015; Sammut, Andreouli, Gaskell, &
Valsiner, 2015).
As origens desta abordagem remontam à distinção de representações
individuais e coletivas realizada por Durkheim, que se preocupou em
perceber como é que os indivíduos adquirem o seu conhecimento do mundo
externo. Para o autor, as representações coletivas ou factos sociais seriam a
resposta a essa questão, uma vez que o mundo não poderia ser compreendido
através das representações provenientes de mentes individuais (Marková,
2015; Sammut, et al., 2015). Estes factos sociais são produzidos socialmente
e circulam pela sociedade, sendo impostos aos indivíduos, muitas vezes sem
que estes tenham consciência disso (Castro, 2002; Marková, 2015).
Posteriormente, Moscovici, que considerava que Durkheim tinha uma
conceção estática das representações (Moscovici, 2000), introduz o conceito
de representação social (Duveen & Lloyd, 1990), num contexto onde era
necessário reafirmar a importância do indivíduo na psicologia social
(Jovchelovitch, 2007). Na sua emblemática dissertação de doutoramento, La
Psychanalyse: son image et son public, originalmente publicada em 1961,
Moscovici apresenta o conceito de representação social e o que se viria a
tornar a teoria das representações sociais, de forma a estudar as
representações sociais da psicanálise em França (Castro, 2002; Vala &
Castro, 2013). Para o autor, as representações sociais são entidades quase
tangíveis que circulam no nosso quotidiano através de palavras, gestos e
encontros e devem ser tidas como uma forma específica de compreender e
comunicar o que já se conhece (Moscovici, 1961/1979, 2000).
Contrariamente à noção clássica de Durkheim que defendia que as
representações coletivas se definem pela sua oposição às representações
individuais, para Moscovici (1988) as representações podem-se tornar
sociais de três maneiras: (1) sendo partilhadas por todos os membros de um
determinado grupo altamente estruturado sem terem sido criadas por eles, representações hegemónicas; (2) pertencerem a subgrupos que criam as suas
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próprias versões e as partilham, - emancipadas; (3) ou nascerem de conflitos
ou controvérsias sociais, não sendo partilhadas pela sociedade como um
todo, - polémicas. O aspeto essencial desta distinção prende-se com a ideia
de que um determinado grupo social desenvolve uma compreensão de certos
aspetos da realidade, que permite aos seus membros percecionarem o mundo
ou acontecimentos sociais relevantes através de uma perspetiva grupal.
Desta forma, o sentido que as pessoas dão aos acontecimentos, não se prende
somente com o acontecimento em si, mas sim com a representação
sustentada na compreensão criada pelos sujeitos sociais orientados para um
mesmo fenómeno social (Sammut et al., 2015). As representações sociais
permitem, assim, a elaboração de uma realidade social partilhada, já que têm
como principal função tornar familiar o desconhecido e que apresentam uma
natureza prescritiva, sendo produto de uma sequência de elaborações e
mudanças que ocorrem ao longo do tempo (Moscovici, 2000; Sammut et al.,
2015).
Ainda segundo Moscovici (1961/1979), as representações sociais são
elaboradas de acordo com dois processos essenciais, a ancoragem e a
objetivação. O primeiro permite-nos ancorar algo estranho e intrigante no
nosso sistema particular de categorias, tornando essa entidade em algo
familiar. Um dado objeto ou ideia é comparado com um paradigma de uma
categoria existente da qual adquire algumas caraterísticas, sendo, desta
forma, reajustado para encaixar melhor nessa mesma categoria pré-existente.
Assim, todas as opiniões no futuro referentes a essa categoria também irão
remeter para o objeto ou ideia inicial. Por outro lado, a objetivação é a
transformação de algo abstrato, isto é, que se encontra na mente, em algo
quase concreto, que existe no mundo físico permitindo que um esquema
conceptual seja tornado real (Moscovici, 1961/1979, 2000). Estes dois
mecanismos permitem assim que as representações sociais cumpram a sua
principal função, tornarem o desconhecido em algo familiar, “the first by
transferring it to our own particular sphere where we are able to compare
and interpret it, the second by reproducing it among the things we can see
and touch and thus control” (Moscovici, 2000, p. 42).
As representações sociais podem ainda sofrer pequenas modificações
ao longo do tempo, desempenhando a comunicação um papel central neste
fenómeno, contudo estas normalmente permanecem consistentes. A
comunicação possibilita, assim, a produção e propagação de novas
representações sociais, pois permite que as ideias sobre os acontecimentos e
objetos sociais circulem na sociedade e sejam incorporadas em
representações sociais (Sammut et al., 2015).
Após a sua génese, o conceito e a teoria aqui retratados foram alvo de
críticas, desenvolvimentos e explorações ao longo das décadas (Castro,
2002; Marková, 2015). A teoria das representações sociais progrediu de tal
maneira que atualmente os investigadores já não falam apenas de uma teoria,
mas sim de escolas ou abordagens de representações sociais, merecendo
especial relevo a escola estruturalista de Aix-en-Provence e a escola de
Genève, de Doise. Apesar da multiplicidade de desenvolvimentos, podemos
olhar para esta abordagem como um quadro conceptual coerente para o
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estudo da evolução, estrutura e funcionamento do senso comum ao longo de
vários contextos sociais e culturais (Marková, 2015; Sammut et al., 2015).
As representações sociais do trabalho
Como explicitado anteriormente, as representações sociais são formas
de conhecimento, socialmente elaborado e partilhado, com o propósito
prático de construir uma realidade comum a um grupo social. Este
conhecimento do senso-comum é por isso um objeto de estudo relevante que
nos permite obter uma melhor compreensão sobre os processos cognitivos e
interações sociais dos indivíduos (Jodelet, 1989).
O trabalho apresenta-se como um objeto já antigo de representação,
sendo reconhecido como um valor central pela maioria das sociedades
(Duque, 2013; Methivier, 2012). De acordo com Márquez e Friemel (2005),
os valores associados ao trabalho são orientações ideológicas que estruturam
as representações sociais a longo prazo e que organizam as ações e as
práticas individuais e sociais. Desta forma, torna-se importante distinguir os
valores associados ao trabalho do trabalho como valor social. Os primeiros
alteram-se em função de mudanças sociais importantes (e.g., evolução
técnica, das sociedades ou das instituições), sendo hoje em dia considerados
como valores associados ao trabalho, a satisfação pessoal no trabalho, a
autonomia, o desenvolvimento e a realização pessoal, a remuneração, entre
outros. Já o trabalho como valor social evolui e modifica-se da mesma
maneira que outros valores também tidos como importantes pelas sociedades
modernas, como a família, a política ou a religião (Márquez & Friemel,
2005).
As transformações que o mundo do trabalho sofreu ao longo das
últimas décadas e que se estenderão pelo futuro, são responsáveis pelas
mutações no valor do trabalho. Contudo, apesar de terem afetado o papel do
trabalho e a forma como as pessoas o percecionam, isto é, as representações
sociais do mesmo, não o tornaram menos importante para a sociedade
(Mercure, 2013; Negura, 2006; Negura, & Lavoie, 2016).
Os estudos sobre as representações sociais do trabalho caraterizam-no
como tendo uma estrutura interna composta por um conjunto de traços
característicos que são partilhadas por um grupo, sendo a sua representação
moldada pelo grupo de pertença dos indivíduos, quer seja pelo tipo de
atividade exercida quer pelo seu estatuto (Márquez & Leon, 2012; Salmaso,
& Pombeni, 1986). Outros dados (Flament, 1996; Salmaso, & Pombeni,
1986), demonstram ainda que os indivíduos olham para o trabalho como um
meio de ganharem a vida, algo que ocupa muito tempo, que requer muita
atenção e esforço, que torna o trabalhador independente, integrado e útil
perante a sociedade, entre outros. Estes dados aliados do estudo de Flament
(citado por Negura, 2006), Márquez e Friemel (2005) e de Methivier (2010)
permitem demonstrar que as representações sociais do trabalho se encontram
organizadas em torno de dois polos, o do dinheiro e economia familiar
(tendo este um papel mais central), e o do prazer e aspetos humanos do
trabalho.
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As representações sociais do trabalho e o efeito geracional
De acordo com Flament (1996), a literatura sobre a evolução do valor
associado ao trabalho divide-se em três posições dominantes: (1) a que
sustenta que este não se modificou profundamente; (2) a que afirma que
existe uma maior valorização do trabalho com a emergência da importância
de fatores como a realização pessoal dos trabalhadores; (3) e, por último, a
que defende que o trabalho é um valor em vias de extinção (cf. Méda, 1999).
Uma das formas de compreender esta evolução é através da
comparação das representações sociais do trabalho entre gerações (Negura,
& Lavoie, 2016). Estas podem ser definidas como um conjunto de pessoas
com idades próximas, inseridas numa situação particular e num determinado
contexto sociohistórico, fornecendo, assim, um fio condutor essencial para a
compreensão da formação dos movimentos sociais (Mannheim, 1928/1990).
É, assim, importante ressalvar que uma geração não representa somente uma
determinada faixa etária, mas sim um grupo que partilha determinadas
vivências como mutações culturais, económicas, sociais, tecnológicas ou
históricas. As gerações presentes no trabalho apresentam uma grande
diferenciação relativamente ao seu posicionamento no mercado de trabalho,
uma vez que a geração mais nova é detentora de um número muito mais
acentuado de diplomados do que as anteriores. Contudo, esta distinção
favorável no que toca à educação não conduziu os jovens a uma progressão
social e valorização no mercado de trabalho, como aconteceu com as
gerações anteriores (Méda & Vendramin, 2010).
Seguindo esta lógica, Flament (1996), através da comparação das
representações sociais do trabalho em grupos com diferentes faixas etárias
(jovens e idosos), estatutos (empregado e desempregado) e qualificações
(qualificado e não qualificado), concluiu que, para os idosos o trabalho
constitui um fator de identidade social, o que não se verifica tanto no grupo
dos mais jovens. Para os mais velhos, o trabalho é tido como sendo útil e
valorizado socialmente, e como forma de se integrarem na sociedade. Já para
os jovens, este é visto apenas como uma forma de financiarem os seus
hobbies e como um constrangimento. Desta forma, o autor acaba por
contribuir para o debate sobre a evolução do valor do trabalho, defendendo a
posição de que este se encontra em vias de desaparecer, uma vez que perdeu
o seu valor de integração social junto das camadas mais jovens. Contudo,
mais tarde, Negura (2006) põe em causa as conclusões obtidas por Flament
(1996), afirmando que a diferença encontrada entre os grupos se poderá
dever a uma outra variável não considerada, o facto de os indivíduos terem
ou não um trabalho.
Também Márquez e Friemel (2005) chegaram a conclusões
semelhantes, ao compararem os valores do trabalho de três grupos de
estudantes de áreas distintas (economia, psicologia e de um instituto de
ensino à distância) em função do grupo de pertença dos participantes. Este
grupo de pertença determinou os elementos organizadores das
representações sociais do trabalho. O dinheiro revelou-se ser o elemento
mais consensual nos três grupos, sendo o prazer, o constrangimento e o
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desenvolvimento também apontados. Contudo, no que toca aos valores
associados ao trabalho, os três grupos unanimemente atribuíram maior
importância aos valores individuais (e.g., inserção individual no local de
trabalho, desenvolvimento pessoal, autonomia no trabalho e reconhecimento
de competências) em detrimento dos valores sociais do trabalho (e.g.,
satisfação pessoal e participação comunitária). De acordo com os autores,
estes dados são o resultado de uma “évolution sociale et d’une
transformation lente et profonde de nos sociétés” (p. 1.21).
De uma forma mais geral, Méda e Vendramin (2010), num artigo
onde analisam a relação dos jovens europeus com o trabalho através da
comparação entre gerações, concluem que estes não se distinguem das
gerações anteriores no que toca à importância atribuída ao trabalho.
Contudo, diferenciam-se pela intensidade das expectativas e por uma certa
distância em relação à centralidade do trabalho, preferindo dar igual
importância a vários sistemas de valores como o trabalho, a família, relações
amorosas, entre outros. Para além disso, a geração mais nova dá mais
importância à igualdade de género, procurando assim uma maior conciliação
entre a família e o trabalho.
Por fim, em 2012, Cogin ao analisar os valores do trabalho de quatro
gerações (tradicionalistas, baby-boomers, geração X e geração Y) em cinco
países diferentes (Austrália, China, Alemanha, Singapura e Estados Unidos
da América), concluiu que existem algumas diferenças entre as gerações. As
mais antigas (tradicionalistas e baby-boomers) valorizam mais o trabalho
árduo, suportando a noção de que existe uma diminuição da ética no trabalho
entre os mais jovens que, por sua vez, valorizam mais o lazer. Indo ao
encontro das conclusões de Méda e Vendramin (2010), os resultados deste
estudo também apontam para uma maior valorização da flexibilidade e do
equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho por parte das gerações mais novas
(geração X e geração Y).
Os resultados dos diferentes estudos apresentados, permitem constatar
que as representações sociais do trabalho não são estruturas consensuais e
dependem de normas e valores diferentes de acordo com o grupo social em
análise (Márquez & Friemel, 2005). Como se pode constatar, a literatura
publicada sobre as representações sociais do trabalho ainda é escassa e
concentra-se essencialmente nos anos 1990 e meados dos anos 2000, altura
em que, como já vimos, o mundo do trabalho se encontrava em profunda
mutação. Adicionalmente, que seja do nosso conhecimento, não existem
estudos sobre as diferentes representações sociais do trabalho através da sua
comparação entre as gerações, designadamente em Portugal.

II – Objetivos

O presente estudo parte da teoria das representações sociais para
averiguar as perceções sobre o trabalho de duas gerações de trabalhadores
portugueses, os jovens e os adultos. Tendo em conta as mutações que o
trabalho tem sofrido atualmente, abordadas na revisão da bibliografia
realizada, considera-se importante compreender o que é o trabalho para a
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geração que entrou recentemente no mercado de trabalho, os “jovens”, e em
que é que se assemelha ou diferencia daquela que já se encontra estabilizada
nele, os “adultos”.
Como referido anteriormente, existem muito poucos estudos recentes
sobre as representações sociais do trabalho. Adicionalmente, existem
também poucas investigações que se debrucem sobre as diferenças
geracionais para darem conta da evolução das perceções sobre o trabalho.
Desta forma, pretende-se iniciar o estudo desta temática no contexto
português respondendo aos seguintes objetivos:
i. Compreender o que é o trabalho para dois grupos de trabalhadores
portugueses, os “adultos” e os “jovens”;
ii. Averiguar os aspetos mais e menos valorizados do trabalho para
ambos os grupos;
iii. Apurar quais as principais diferenças e semelhanças nas
representações sociais do trabalho de cada grupo;
iv. Perceber se o valor associado ao trabalho se encontra em mutação;
v. Clarificar se o trabalho é um valor em vias de extinção.

III - Metodologia

Esta investigação apresenta um desenho exploratório, tendo sido
escolhida uma abordagem qualitativa com recurso a entrevistas
semiestruturadas, pois permitem captar as perceções dos entrevistados com
maior riqueza e detalhe (Braun & Clarke, 2013).
As entrevistas foram realizadas de acordo com um guião (cf. Anexo I)
previamente construído, que sofreu algumas alterações após a realização de
duas entrevistas piloto. Para que não houvesse perda de informação
importante, as entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas.
Todos os participantes assinaram um protocolo de consentimento informado
e tiveram uma explicação prévia acerca dos objetivos do estudo, bem como
sobre o tratamento dos dados e dos seus direitos enquanto voluntários. Foi
ainda acordado com estes que, no final da investigação, lhes seria enviado
um relatório com os principais resultados. A confidencialidade e a
privacidade foram asseguradas ao longo de todo o estudo.
Realizaram-se ao todo 37 entrevistas, ao longo dos meses de outubro,
novembro e dezembro de 2018. A mais longa teve a duração de 01:00:29 e a
mais curta de 00:11:23, sendo a duração média 26 minutos. Apesar de a
maioria dos participantes trabalharem na região Norte (81,1%) de Portugal,
obtiveram-se também algumas contribuições de trabalhadores a exercerem a
sua atividade laboral nas regiões Centro (13,5%) e Sul (5,4%). Procurou-se
sempre realizar as entrevistas em locais calmos, com o mínimo de distrações
e da conveniência dos participantes. Os entrevistados foram classificados em
dois grupos tendo em conta a sua idade, o dos “adultos” e o dos “jovens”4. O
4
Os títulos atribuídos aos grupos são meramente indicativos e têm por base a
faixa etária dos participantes. É do conhecimento da investigadora que os jovens
também são considerados adultos.
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primeiro grupo, dos adultos, é constituído por 19 sujeitos, 5 do sexo
masculino (26%) e 14 do sexo feminino (74%), com idades compreendidas
entre os 45 e os 60 anos (M=50,85). O segundo grupo, correspondente ao
dos jovens, é composto por 18 participantes, 5 do sexo masculino (28%) e
13 do sexo feminino (72%), com idades compreendias entre os 22 e os 28
anos (M=24,4). Os entrevistados apresentam habilitações escolares ao nível
do ensino secundário (16,2%) e superior (83,8%). O tipo de trabalho
realizado foi também tido em conta, sendo que se procurou que todos os
participantes desempenhassem profissões intelectuais (cf. Anexo II).
Após a transcrição na íntegra de todas as entrevistas, procedeu-se à
análise de conteúdo. Esta técnica engloba um conjunto de procedimentos
que permitem analisar, de uma forma aprofundada, vários tipos de
comunicações. Para este fim, utilizou-se o processo de categorização que se
baseia em separar partes constituintes de um grupo inicial e posterior
reorganização destas de acordo com um critério, onde as categorias que daí
resultam apresentam um elemento que as caracteriza e é partilhado por todos
os seus constituintes (Bardin, 1977).
A análise iniciou-se com a leitura ativa de todas as entrevistas de
forma que houvesse uma imersão nos dados e consequente familiarização
com os mesmos (Braun & Clarke, 2006, 2013). Posteriormente, procedeu-se
à categorização dos dados segundo os critérios de exclusão mútua,
homogeneidade, pertinência, objetividade e fidelidade, e produtividade.
Utilizou-se ainda o sistema de categorização por milha em que os elementos
são classificados e alocados progressivamente às suas categorias de acordo
com as suas semelhanças, sendo o seu título apenas atribuído no final
(Bardin, 1977).

IV – Resultados

Tendo em conta os objetivos desta investigação, os resultados irão ser
apresentados através da comparação entre as respostas fornecidas pelo grupo
de adultos e de jovens.
As dimensões obtidas com base nos dados analisados foram as
seguintes:
• Dimensão I: Importância do trabalho;
• Dimensão II: O que é o trabalho;
• Dimensão III: Relação com o trabalho;
• Dimensão IV: O que se valoriza no trabalho;
• Dimensão V: O futuro do trabalho.
As categorias e componentes referentes a todas as dimensões
explicitadas bem como alguns exemplos, podem ser encontrados nos Anexos
III e IV.
Dimensão I: Importância do trabalho
A área familiar e pessoal e a área profissional, revelam-se as duas
grandes áreas em torno das quais os participantes vivem. Considera-se
importante realizar uma análise mais aprofundada de cada componente, uma
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vez que estes englobam uma vasta série de elementos.
No que respeita à área familiar e pessoal (cf. Tabela 1), a família e os
amigos apresentam-se como mais importantes do que o trabalho, sendo
inclusive para muitos entrevistados, a prioridade nas suas vidas.
Principalmente a família é representada como uma peça fundamental sem a
qual seria difícil viverem, sobrepondo-se ao trabalho, tanto para os mais
velhos, “a família, penso que essa é a área principal” (AF05) 5, como para os
mais novos, “Para mim a família é a base de tudo” (JF01)6. Para além disso,
a parte pessoal, onde se incluem o tempo para si próprio e para os laços
sociais, também se revelam importantes para os participantes.
Tabela 1. Frequência e percentagens de adultos e jovens que enunciam as componentes
da categoria Área familiar e pessoal na Dimensão I – Importância do trabalho
Categoria - Área familiar e pessoal
Família e amigos são
mais importante que o
trabalho
Adultos

Jovens

Constituição de

A área pessoal é

Amigos não são a

Família e trabalho são

família

importante

prioridade

igualmente importantes

n

17

0

4

1

1

%

89,5%

0%

21,1%

5,3%

5,3%

n

14

1

5

0

2

%

77,7%

5,6%

27,8%

0%

11,1%

Dentro da área profissional (cf. Tabela 2), o trabalho apresenta-se
como muito importante para a maioria dos participantes. Estes referem, entre
outras coisas, que o trabalho “é uma coisa fundamental na vida de todos”
(AF03), sendo inclusive difícil imaginar “uma sociedade sem trabalho, eu
não consigo conceber uma sociedade sem trabalho” (AF07). Este é ainda
descrito como algo que faz falta estando bastante presente na vida das
pessoas.
Mais jovens do que adultos referem que, caso não necessitassem de
obter uma remuneração, continuavam a trabalhar da mesma forma pois
sentiriam a falta de terem algo para fazer e objetivos para cumprir. Segue-se
como exemplo: “sim, acho mesmo, acho que ia sentir falta de alguma coisa
que…de algum objetivo, ou de alguma coisa de ok, eu agora vou chegar ali e
com este objetivo… e vou desenvolver cada vez mais, vou chegar a um
patamar… acho que essa parte faz falta, sim” (JF07).
Tendo em conta o mesmo cenário descrito anteriormente, a maioria
dos jovens (61,1%) optava por continuar a trabalhar num formato diferente,
por exemplo criando o seu próprio negócio, contrastando com uma menor
percentagem de adultos (31,1%) que respondeu o mesmo. Neste sentido, os
participantes afirmam, por exemplo, que “eventualmente haveria de voltar a
trabalhar, não era logo, tinha que aproveitar, mas depois eventualmente
acabaria por trabalhar, mas acho que seria mais no sentido de ter alguma
5
6

A= adulto, F= feminino, 05= código do entrevistado.
J= jovem, F= feminino, 01= código do entrevistado.
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coisa minha, um negócio meu, que fosse… que implicasse mais uma parte
de… pensar sobre as coisas e gerir as coisas do que propriamente um
trabalho como faço agora, não é?” (JF13).
Alguns adultos (seis em 19), caso não necessitassem de obter uma
remuneração, deixavam de trabalhar completamente e optariam por realizar
atividades que gostassem mais, como ilustra este excerto: “se calhar deixava
sim, fazia outras coisas que gostava mais” (AF08). Nenhum jovem
expressou esta opinião.
Tabela 2. Frequência e percentagem de adultos e jovens que enunciam as componentes
da categoria Área profissional na Dimensão I – Importância do trabalho
Categoria - Área profissional
É o mais
Trabalho

S/ precisar de
Já foi

importante
à frente

S/ precisar de
É uma

É muito

Não é o

Não é

o mais
por estar

da

segunda

importante /

mais

importa

família

faz falta

importante

nte

importa
em início

família

continuava a

%
Jovens n
%

parte
da

deixava de
trabalhar num

nte

Não faz
Faz parte

remuneração
continuava a

trabalhar

de carreira
Adultos n

S/ precisar de
remuneração

remuneração

da
identidade

trabalhar

identidade

formato diferente

3

0

1

1

13

5

1

3

6

6

8

1

15,8%

0%

5,3%

5,3%

68,4%

26,3%

5,3%

15,8%

31,6%

31,6%

42,1%

5,3%

2

2

0

1

12

5

0

5

11

0

11

2

11,1%

11,1%

0%

5,6%

66,7%

27,8%

0%

27,8%

61,1%

0%

61,1%

11,1%

Por fim, para ambos os grupos o trabalho constitui parte integrante da
sua identidade, definindo-os enquanto pessoas. Alguns referem que não se
conseguem imaginar sem aquela profissão ou a realizarem qualquer outra, e
que se identificam realmente com o trabalho que executam,“não me consigo
definir a mim própria sem me definir como farmacêutica e das funções que
daí vêm” (AF01).
Dimensão II: O que é o trabalho
Nesta dimensão obtiveram-se 13 categorias que se encontram
representadas na Tabela 3.
Os aspetos humanos jutamente com os aspetos financeiros do
trabalho (cf. Tabela 3) constituem uma parte fundamental do que é o
trabalho para os entrevistados. Este é visto como uma fonte de satisfação,
realização e de desenvolvimento pessoal, sendo apontado como “a escola de
aprimoramento do ser humano é o trabalho, não há outro, não há outra
universidade, não há outra cadeira não há nada” (AM05). Para os jovens o
trabalho tem uma influência maior na aquisição de uma perceção diferente
acerca do mundo que os rodeia e no seu crescimento pessoal do que para os
adultos. Por outro lado, para os adultos é mais saliente a utilidade que o
trabalho tem, tanto para si próprios como para a sociedade. Nos aspetos
humanos inclui-se ainda o facto de o trabalho ser apontado pela maioria
como uma das melhores formas de as pessoas se integrarem na sociedade.
Apesar de não ser de o único meio de inserção, é ainda a forma privilegiada,
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sendo inclusive muitas vezes excluído quem não trabalha, “se não
trabalhares até parece que as pessoas olham-te de lado” (JM02).
Para além disso, o trabalho é também encarado como um meio de
ganhar dinheiro, que permite sobreviver e ter independência económica.
Adicionalmente, segundo os entrevistados é uma forma de financiarem os
seus prazeres pessoais sendo “um meio de obter alguma coisa que a gente
queira” (AF08), como por exemplo “de viver novas experiências que, não é?
Se não trabalhássemos não tínhamos dinheiro para poder pagar isso claro”
(JF05). A componente monetária encontra-se, assim, presente na conceção
de trabalho que os entrevistados possuem, sendo inclusive mencionado que o
trabalho tem de ser remunerado para ser considerado um trabalho.
Tabela 3. Frequência e percentagem de adultos e jovens que enunciam as categorias da
Dimensão II – O que é o trabalho
Dimenão II - O que é o trabalho
Aspetos

Aspetos

Aspetos

É

humanos

financeiros

Simbólicos

diferente

É um

Tem

Contribui

As

do

do

do

de

processo

deveres

trabalho

trabalho

trabalho

emprego

19

19

6

1

4

14

0

12

15

7

9

10

2

100%

100%

31,6%

5,3%

21,1%

73,7%

0%

63,2%

78,9%

36,8%

47,4%

52,6%

10,5%

18

18

6

4

4

14

7

11

15

6

11

13

5

100%

100%

33,3%

22,2%

22,2%

77,8%

38,9%

61,1%

83,3%

33,3%

61,1%

72,2%

27,8%

Pode
Tem uma

É uma

Requer

para o

Afeta a

profissões

ter
hierarquia ocupação esforço

funcionamento

saúde

têm um

conflitos

Adultos n
%
Jovens n
%

da sociedade

estatuto

Para a maioria dos participantes, o trabalho é uma ocupação, que lhes
permite ter uma rotina e algo para fazer durante o dia. Este aspeto é encarado
como positivo, uma vez que permite distrair e ocupar a mente. Neste sentido,
alguns entrevistados referem que o trabalho “é a ocupação que eu tenho
diariamente, fazer algo que eu faço fora de minha casa” (AF06), já que
“quem não tem nada que fazer muitas vezes dedica-se a fazer coisas que não
deve” (AF03).
Algumas caraterísticas que definem o trabalho são expressas por
ambos os grupos com uma conotação negativa. O facto de o trabalho ter
deveres (cf. Tabela 3) representa uma delas. Estes deveres remetem para o
facto de este ser considerado uma obrigação, ou seja, “é algo que… que se
tem que fazer, não é quando nos apetece, tem que ser feito” (AF05). Um
segundo aspeto referido como negativo pelos grupos é o facto de o trabalho
requerer esforço (cf. Tabela 3). Este é considerado um esforço, algo que
custa a ser feito e que exige um certo empenho, dedicação e que se abdique
de outros aspetos importantes da vida. Uma grande parte de entrevistados vê
também o trabalho como algo que ocupa muito tempo, interferindo assim
com outras esferas da vida, nomeadamente a familiar, o que obriga a que
haja um esforço para conseguirem conciliar todas estas partes importantes. O
local de trabalho pode também ter conflitos, principalmente entre colegas ou
com superiores hierárquicos inflexíveis e abusivos, causando mau ambiente.
Neste contexto os participantes referem que “o trabalho só é mau se quem
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está cima de nós ou quem o gere, enfim, não é a pessoa mais correta e somos
pronto… bombardeados facilmente com personalidades complicadas, com
maneiras de ser que, enfim, são intragáveis” (AM04). Outra possível fonte
de conflito no trabalho prende-se com a injustiça dos valores das
remunerações e com a precariedade, que provocam descontentamento,
principalmente nos mais jovens. Estes revelam que “há muita injustiça ainda
no trabalho e depois acho que há muita exploração também, pouca mão de
obra para o serviço que há, metem poucas pessoas a trabalhar quando cada
vez há mais necessidade de haver mais gente a trabalhar” (JF06).
Na categoria afeta a saúde, expressa maioritariamente pelos jovens
(cf. Tabela 3), podem-se encontrar algumas opiniões díspares, uma vez que
para alguns participantes o trabalho tem um efeito benéfico na saúde, mas
para outros este só a prejudica. Para os que manifestam o primeiro conjunto
de opiniões, o trabalho é encarado como necessário para o bem-estar e
“quase como se fosse uma terapia para um equilíbrio emocional até em
termos familiares” (AM04). Por outro lado, este também pode ser visto
como proporcionando um degaste físico e psicológico, cansaço, stress e
emoções negativas. As pessoas correm ainda o risco de que este se torne
uma obsessão e “engula a vida pessoal” (JF07).
Dimensão III: Relação com o trabalho
A terceira dimensão é composta por três categorias (cf. Tabela 4).
Estas permitem compreender a relação que os entrevistados têm com o
trabalho, principalmente no que concerne a sua ligação ao seu local de
trabalho, uma vez que as opiniões das primeiras duas categorias surgem na
sequência da questão “Imagine que tinha a oportunidade de se manter numa
mesma organização até ao final da sua vida laboral, fá-lo-ia?” 7.
Tabela 4. Frequência e percentagem de adultos e jovens que enunciam as categorias da
Dimensão III – Relação com o trabalho
Dimensão III – Relação com o trabalho

Adultos

Jovens

Preferência em manter o

Preferência em mudar

Visão negativa do

local de trabalho

de local de trabalho

trabalho

n

17

9

4

%

84,2%

47,4%

21,1%

n

8

12

0

%

44,4%

66,7%

0%

A grande maioria dos adultos demonstra uma preferência em manter o
local de trabalho (cf. Tabela 4), que contrasta com a participação de menos
de metade dos jovens. As razões apontadas prendem-se essencialmente com
a comodidade do local de trabalho e com o facto de os entrevistados
7
Face a esta questão, obtiveram-se algumas respostas mistas, ou seja, alguns
entrevistados demonstraram preferir, por exemplo, manter o local de trabalho,
contudo também apontando as vantagens de se mudar de local de trabalho e, desta
forma contribuíram para ambas as categorias.
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gostarem do trabalho que lá realizam, tendo, em alguns casos, uma ligação
emocional muito forte com o mesmo. Para além disso, revelam algum receio
em mudar pela possibilidade de perda de emprego e consequentemente de
um salário necessário, pelo medo da mudança e pela preocupação com a
possibilidade da idade interferir com a busca de um novo emprego. O
seguinte exemplo retrata esta preocupação: “tenho medo de arriscar no que
diz respeito a perder o meu trabalho, a perder a única coisa que eu sei fazer
na vida que é ensinar” (AF04).
Contrariamente ao verificado na categoria anterior, mais jovens do
que adultos têm preferência em mudar de local de trabalho (cf. Tabela 4).
Os jovens são os que afirmam mais assertivamente que, caso tenham a
oportunidade, preferem mudar de local de trabalho ao longo da sua vida
laboral e ter outras experiências profissionais, já os adultos preferem
mencionar que mudar é uma possibilidade no futuro. As razões apontadas
por ambos os grupos diferem um pouco. Os jovens referem mais fortemente
que permanecer no mesmo local de trabalho traz desvantagens como a
monotonia e a criação de vícios e que mudar permite conhecer novas
realidades, enquanto os adultos revelam algum cansaço e saturação de
estarem sempre no mesmo local e a realizar o mesmo trabalho. São
exemplos destas opiniões: “às vezes dá-me vontade de mudar, de… de sair e
de fazer outra coisa, principalmente porque naquelas alturas em que nos
sentimos assim muito cansados e que… porque não fazemos sempre a
mesma coisa, mas é rotativo” (AF03) e “de facto também é bom mudar no
sentido de aprender, ver novas realidades e aprender novas coisas” (JF08).
Considera-se importante salientar que, embora numa percentagem
reduzida (21,1%), somente os adultos evidenciam possuir uma visão
negativa do trabalho (cf. Tabela 4). Estes entrevistados olham para o
trabalho como algo desmotivante, que já foi visto em tempos como positivo,
mas que já não corresponde às suas expectativas e que por isso mesmo se
encontram tristes com a forma como a sua carreira evoluiu. Os exemplos que
se seguem transparecem esta visão: “é um trabalho desmotivante” (AF04) e
“logo que me possa reformar, se estiver viva, logo que tenha oportunidade
reformo-me” (AF11).
Dimensão IV: O que se valoriza no trabalho
A presente dimensão é composta por sete categorias, apresentadas na
Tabela 5. Estas representam os aspetos mais valorizados pelos entrevistados
num trabalho, isto é, os aspetos que tornam um trabalho apelativo.
Os aspetos humanos do trabalho apresentam-se como os mais
valorizados pelos entrevistados (cf. Tabela 5). Estes aspetos englobam o
ambiente de trabalho que deverá ser bom, composto por bons colegas que
fomentem um espírito de equipa e uma convivência saudável, já que “nós
com um bom ambiente de trabalho, acho eu, conseguimos desenvolver
tarefas e resolver problemas muito… muito mais facilmente” (AF06). Para
além disso, incluem-se a importância de se fazer aquilo que se gosta, a
satisfação pessoal, as oportunidades de desenvolvimento pessoal (mais
valorizadas pelos jovens), e o reconhecimento por parte das empresas e
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comunidade do trabalho realizado pelos trabalhadores (mais valorizado pelos
adultos).
Tabela 5. Frequência e percentagem de adultos e jovens que enunciam as categorias da
Dimensão IV – O que se valoriza no trabalho
Dimensão IV – O que se valoriza no trabalho

Adultos

Jovens

Flexibilidade no

Conteúdo do

Superiores

Funcionamento da

local de trabalho

trabalho

hierárquicos

organização

n

3

3

4

8

%

15,8%

15,8%

21,1%

n

2

4

%

11,1%

22,2%

Remuneração

Aspetos humanos Boas condições
do trabalho

de trabalho

15

18

6

42,1%

78,9%

94,7%

31,6%

5

4

16

18

2

27,8%

22,2%

88,9%

100%

11,1%

A remuneração é outro dos aspetos mais valorizados pelos
participantes (cf. Tabela 5). Para estes, o salário é visto como importante e
muitas vezes necessário para se viver hoje em dia, sendo por isso encarado
também como uma das vantagens do trabalho e, em alguns casos, escolhido
como mais importante em detrimento dos aspetos humanos do trabalho. Esta
opinião é expressa tanto por adultos, “no sistema de trabalho que nós temos,
na sociedade que temos hoje é necessário” (AF07), como por jovens, “se
fosse mal remunerado independentemente da formação que eu iria ter ou da
progressão na carreira que eu iria ter eu não ia optar por esse caminho,
porque principalmente na minha profissão, eu acho que nós merecemos ser
bem recompensados” (JF06). Os participantes consideram também relevante
que o salário seja justo, digno e adequado às funções que se estão a realizar.
O funcionamento da organização (cf. Tabela 5) revela-se mais
importante para os adultos do que para os jovens. Nesta categoria salientamse as componentes relativas ao bom funcionamento da organização como um
todo e às boas condições físicas que incluem aspetos como o conforto, a
organização, a segurança ou a disponibilidade dos recursos necessários à
execução do trabalho. Assim, os entrevistados referem como importante “ter
as condições necessárias” (AF03), como por exemplo “ser-nos dadas as
condições para nós podermos trabalhar bem” (AF05).
Os entrevistados referem ainda como importantes as boas condições
de trabalho (cf. Tabela 5). Estas incluem caraterísticas mais específicas que
o trabalho deverá ter e que se deverão adequar às necessidade e preferências
dos trabalhadores. A proximidade da residência, a estabilidade, o equilíbrio
entre a remuneração e os aspetos humanos do trabalho, o tamanho da
empresa e o tipo de horário de trabalho são algumas dessas caraterísticas. A
participante AF14 exemplifica afirmando: “sobretudo saber que é estável,
não é? Eu no momento, para já, sinto que o meu lugar não está em risco e
que tenho assegurado o meu local de trabalho, isso também é importante
para mim”.
Dimensão V: O presente e o futuro do trabalho
Nesta última dimensão encontram-se cinco categorias relativas ao
O trabalho, um valor em mutação? Análise das representações sociais do trabalho de duas
gerações de trabalhadores portugueses
Marina Pinho (e-mail: marinapinho.8@hotmail.com) 2019

18

presente e futuro do trabalho, que se podem encontrar na Tabela 6. Estas
refletem as opiniões dos entrevistados no que toca ao que está ou não a
mudar no trabalho e as consequências que poderão surgir.
As opiniões dos participantes acerca das mudanças no valor do
trabalho, (cf. Tabela 6) dividem-se. Tanto alguns jovens como adultos
afirmam que o valor do trabalho está a diminuir e que inclusive irá
desaparecer, pelo menos como o conhecemos. Esta desvalorização do
trabalho pode ser atribuída aos avanços tecnológicos, devido à substituição
da mão de obra humana pela tecnologia. Por outro lado, há também quem
defenda que o valor irá aumentar. Alguns entrevistados ficam-se por uma
resposta mais neutra, ao mencionarem que o valor do trabalho não vai
diminuir ou aumentar, mas sim simplesmente mudar. Por fim, a maioria dos
jovens e dos adultos acredita que o trabalho vai ser sempre valorizado e que
o seu valor não irá desaparecer ou diminuir, “acho que o valor do trabalho
é… não vai… não sei se vá perder importância, acho que… acho que muda
tudo o resto à volta, mas na base acho que não, acho que não vai mudar”
(JF13).
Tabela 6. Frequência e percentagem de adultos e jovens que enunciam as categorias da
Dimensão V – O futuro do trabalho
Dimensão V – O futuro do trabalho

Adultos

Jovens

Mudanças no valor do

Mudanças no

Mudanças na sociedade

Avanços

Diferenças entre

trabalho

trabalho

e nas pessoas

tecnológicos

as gerações

n

15

15

6

8

12

%

78,9%

78,9%

31,6%

42,1%

63,2%

n

17

11

5

6

8

%

94,4%

61,1%

27,8%

33,3%

44,4%

Segundo os participantes, estão a ocorrer algumas mudanças no
trabalho (cf. Tabela 6). Estas prendem-se com as transformações do formato
de trabalho, o que implicará menos tempo de trabalho ao longo da vida e
mais tempo livre para atividades de lazer, sendo assim percecionada como
uma mudança positiva. Também as profissões irão mudar já que “no futuro
há muitas profissões que têm tendência a desaparecer” (AF03) e outras a
aparecer. Apesar de algumas atividades profissionais estarem a perder a sua
necessidade, “há outros trabalhos que vão ser sobrevalorizados ou seja a
questão das informáticas, tudo o que passa por softwares e assim, tudo o que
vai de encontro com o futuro preguiçoso das pessoas vai ser muito
valorizado, aí esse trabalho vai ser supervalorizado” (JM02). Alguns
entrevistados revelam algum receio pelo futuro do mercado de trabalho e
reiteram que as empresas terão de se adaptar às novas exigências dos
trabalhadores. Estas mudanças também afetam aquilo que as pessoas
valorizam no trabalho. Se para alguns “mais do que nunca as pessoas
encaram o trabalho como o aspeto apenas monetário” (AF07), para outros a
ênfase estará claramente nos aspetos humanos do trabalho como a satisfação
e a identificação com o mesmo.
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A categoria avanços tecnológicos surge no seguimento da
preocupação demonstrada por alguns participantes adultos e jovens acerca
do impacto destas inovações no trabalho (cf. Tabela 6). De acordo com
estes, as novas tecnologias irão extinguir certas profissões, uma vez que as
máquinas estão cada vez mais a substituir os seres humanos no trabalho.
Contudo, numa nota mais positiva, alguns entrevistados afirmam que as
pessoas irão ser sempre importantes já que “depois vai ser preciso formação
para supervisionar esses robôs, para os desenvolver, para os reparar”
(JM04), e que as novas tecnologias também poderão criar profissões como
explica a participante JF04 “a não ser que surjam novas profissões
associadas também a essa maquinização do trabalho ”.
Em último lugar, mas não menos importante, surge a categoria
diferenças entre as gerações que coloca em evidência as diferenças
geracionais que estão a afetar a sociedade e consequentemente o trabalho (cf.
Tabela 6). A existência destas diferenças é observada pelos dois grupos,
contudo em maior grau pelos mais velhos que, inclusive, vão revelando uma
visão negativa relativamente à geração dos mais novos. Segundo alguns
adultos e jovens, a geração dos mais velhos dá mais importância ao trabalho,
uma vez que tiveram mais dificuldades na sua juventude, tendo aprendido a
lutar pelo que querem. Para os mais velhos, os mais jovens não revelam
vontade em trabalhar e não demonstram ser detentores de objetivos de vida,
que alguns imputam à superproteção dos pais. Alguns participantes, jovens e
adultos, referem também que os mais novos “cada vez valorizam menos o
trabalho” (AF01), uma vez que têm mais facilidades em obter todo o tipo de
necessidades. Os adultos referem ainda que os mais jovens cada vez se
empenham menos no trabalho, não se sujeitando às condições impostas
pelos seus superiores e que à mínima dificuldade optam por desistir e mudar
de local de trabalho. Contudo, esta visão não é partilhada pelos jovens que,
acerca do mesmo fenómeno, referem que não se acomodam e não ficam em
locais ou trabalhos onde não se sentem bem, ou onde não têm as condições
necessárias, possuindo também uma maior facilidade, do que as gerações
anteriores, em se movimentarem, por exemplo, para o estrangeiro.
Apesar da visão mais negativa anteriormente descrita, alguns adultos
referem que os mais jovens valorizam o trabalho. Adicionalmente deixam o
alerta para a necessidade da criação de meios de integração das diferentes
gerações no local de trabalho, “nós a sociedade… ou as empresas ainda não
entenderem que é preciso integrar a juventude com algumas pessoas já com
alguma idade, isso era muito importante, as empresas hoje não veem esse
desafio para o seu crescimento” (AM05).

V – Discussão

Os dados obtidos, indicam que os dois grupos apresentam uma
conceção bastante próxima e complexa do que é o trabalho, não sendo
descrito como algo inerentemente positivo ou negativo. Ambos salientam
aspetos positivos (e.g., realização pessoal, crescimento, desenvolvimento de
capacidades, estabelecimento de relações interpessoais, remuneração,
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distração, entre outros) e aspetos negativos do trabalho (e.g., exige esforço,
pode ter conflitos, prejudica a saúde, entre outros). Contudo, destaca-se que
o trabalho se apresenta, por um lado, como uma forma de poderem realizarse pessoal e profissionalmente, fazendo aquilo que gostam e retirando daí
uma fonte de satisfação, e, por outro, como um meio de ganharem dinheiro
de modo a sustentarem-se e financiarem os seus prazeres pessoais. Desta
forma, torna-se saliente que as representações sociais do trabalho dos
participantes deste estudo se dividem em torno de dois polos fundamentais, o
polo dos aspetos humanos do trabalho e o polo financeiro, algo também já
indicado pela literatura (Flament, citado por Negura 2006; Márquez &
Friemel, 2005; Méthivier, 2010).
O trabalho é ainda encarado pelas duas gerações como uma forma de
as pessoas se sentirem úteis para si e para a sociedade, representando o
método privilegiado de inserção social. As razões apontadas prendem-se
com o facto de este representar um dos principais canais de comunicação
com o mundo, sendo um local onde os trabalhadores passam muito tempo e
onde conhecem pessoas de vários meios que, de outra forma, não
conheceriam. Para além disso, é uma atividade muito valorizada aos olhos
da sociedade, sendo muitas vezes discriminado quem não tem uma atividade
profissional. Estes dados contrariam as conclusões de Flament (1996), uma
vez que os adultos e jovens de hoje em dia ainda percebem o trabalho como
sendo um dos melhores meios para se integrarem na sociedade. De acordo
com os resultados obtidos, o trabalho não perdeu o seu valor de integração
social como o Flament (1996) indicava. Note-se que, apesar de o trabalho
representar a melhor forma de inserção social para a maioria dos
entrevistados, existem outras atividades que também são apontadas como
importantes para este fim, como é o caso do voluntariado e do convívio
social. Assim, tendo em conta a perspetiva de Flament (1996), o trabalho
não perdeu a sua função social, mas parece, sim, ter perdido parte da sua
centralidade na vida dos indivíduos, como outros autores já demonstraram
(e.g., Méda & Vendramin, 2010; Twenge, Campbell, Hoffman & Lance,
2010), dando lugar a outras esferas importantes como a família, que
inclusive assume o lugar de destaque para os participantes.
O facto de os participantes assumirem que a família é o aspeto mais
importante nas suas vidas, sobrepondo-se ao trabalho, não é algo de novo.
Saint-Maurice (2009) ao analisar os dados do inquérito “Orientações perante
o trabalho” da série Atitudes Sociais dos Portugueses, realizado em 2006, já
havia concluído que “é à família que os portugueses querem dedicar mais
tempo” (p. 75). Consequentemente, esta vontade em alocar parcelas de
tempo adequadas a outras atividades consideradas tão importantes quanto o
trabalho (Smith, 2010), leva a que os indivíduos procurem um maior
equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Alguns dos aspetos mais
negativos do trabalho, mencionados pelos entrevistados, prendem-se
exatamente com este ponto. O trabalho é visto como sendo uma obrigação
que muitas vezes ocupa demasiado tempo, como já Salmaso e Pombeni
(1986) haviam indicado, interferindo com outras esferas da vida e exigindo
um grande esforço por parte das pessoas para que consigam conciliar todas
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as partes importantes da sua vida. Twenge et al. (2010) também afirmaram
que esta maior valorização do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional
poderá ser um reflexo da realidade vivida no mercado de trabalho
contemporâneo, em que cada vez mais é exigido às pessoas que trabalhem
mais horas. Outras investigações (Buonocore, Russo, & Ferrara, 2015;
Cogin, 2012; Glass, 2007; Méda & Vendramin, 2010; Smith, 2010; Smola &
Sutton, 2002) também sugerem que esta maior preocupação com o equilíbrio
entre a vida pessoal e profissional revela-se especialmente importante para
as gerações mais novas presentes no mercado de trabalho, o que vai ao
encontro dos dados obtidos.
Ainda sobre a importância do trabalho, a maior parte dos
entrevistados, quando questionados sobre a possibilidade de continuarem a
trabalhar caso não tivessem necessidade de obter uma remuneração,
escolheram continuar a trabalhar. Os jovens demonstraram maior vontade
em prosseguir, principalmente num formato diferente, por exemplo através
da criação de um negócio onde pudessem desenvolver um projeto próprio.
Somente uma pequena parte dos adultos é que expressaram vontade em
deixar de trabalhar, resultado este também obtido por Smola e Sutton (2002).
Assim, podemos inferir que, apesar de o trabalho ter de dividir o seu lugar
com outras dimensões que configuram a vida quotidiana, este continua a ser
algo marcante na vida dos participantes, principalmente nos mais jovens. Os
dados obtidos vão ao encontro do que Ramos (2000) apurou através da
análise dos resultados do inquérito ISSP-978. Face à afirmação “Gostaria de
ter um emprego remunerado mesmo que não precisasse de dinheiro.”, 64%
dos inquiridos responderam afirmativamente 9. A autora concluiu assim que o
trabalho tem um lugar de destaque na vida destes, principalmente nos mais
jovens (18 a 34 anos), mas que tanto o aumento da idade como as horas de
trabalho em demasia contribuem para uma diminuição da centralidade do
trabalho na vida das pessoas.
Neste estudo, procurou-se também analisar os aspetos mais e menos
valorizados num trabalho para ambos os grupos. Na literatura os valores do
trabalho têm sido conceptualizados em duas categorias distintas, os valores
extrínsecos e os valores intrínsecos10. Os primeiros relacionam-se com a
função instrumental do trabalho no sentido em que este é visto como um
meio de obter um fim (normalmente a remuneração e a satisfação das
necessidades internas), sendo independentes do trabalho em si mesmo
(Caetano, Tavares, & Reis, 2003; Vala, 2000). Já os segundos prendem-se
com os aspetos motivadores inerentes à própria atividade laboral que são
controlados pelos indivíduos e que se relacionam com a natureza do trabalho
8

International Social Survey Programme (ISSP). O ISSP constitui uma vasta
rede de pesquisa extensiva de atitudes sociais a nível internacional. Em 1997 foi
aplicado pela primeira vez em Portugal, “tendo como tema as orientações sociais
perante o trabalho” (p. 10, Cabral, Vala, & Freire, 2000).
9
Contudo, salienta-se que os dados do inquérito “Orientações perante o
trabalho” da série Atitudes Sociais dos Portugueses relativo a 2006, demonstram a
existência um ligeiro decréscimo neste ponto (Chambel, 2009).
10
Também referidos, ao longo do texto, como fatores extrínsecos e fatores
intrínsecos.
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(realização pessoal, reconhecimento, autoestima, trabalho interessante e
desafiante, utilidade percebida, etc.) (Caetano, et al., 2003; Saint-Maurice,
2009).
Estas conceptualizações dos valores do trabalho também surgiram nos
resultados deste estudo. Tanto os jovens como os adultos demonstraram
sobretudo valorizar os aspetos humanos do trabalho (fatores intrínsecos) e a
remuneração (fator extrínseco), revelando, mais uma vez, uma aproximação
das opiniões dos dois grupos. A procura de um bom ambiente de trabalho e
de superiores hierárquicos que suportem os trabalhadores, inclui-se nos
aspetos humanos do trabalho e é saliente em ambos os grupos, apesar de
estar normalmente mais associado às gerações mais velhas (cf. Benson &
Brown, 2011; Lub, Bal, Blomme, & Schalk, 2016). Tanto os jovens como os
adultos entrevistados dão bastante importância à satisfação pessoal no e com
o trabalho, e às oportunidades de formação e desenvolvimento pessoal, em
detrimento de uma remuneração elevada, apesar de esta última continuar a
ser um aspeto importante. Alguns autores obtiveram conclusões semelhantes
(e.g., Cogin, 2012; De Hauw & De Vos, 2010; Lub, et al., 2016). Tendo em
conta o fator idade, Dries, Pepermans e Kerpel (2008) indicam que a
satisfação com o trabalho é o critério mais utilizado por todas as gerações
para avaliarem o sucesso de alguém, porém não deixam de valorizar o
salário. Adicionalmente, Sturges, Guest, Conway e Davey (2002)
demonstram a importância que as oportunidades de formação têm,
principalmente para a geração mais nova, já que lhes permite
desenvolverem-se continuamente mantendo-se ativos no mercado de
trabalho. Por outro lado, de um modo geral, Duque (2013), ao analisar os
valores do trabalho presentes na sociedade portuguesa através do European
Values Survey relativo a 2008, chegou à conclusão oposta. Os portugueses
revelavam dar prioridade às condições básicas de emprego (fatores
extrínsecos) e só depois a valores intrínsecos como a autoeficácia (i.e.,
realização pessoal e criatividade) e o lazer (i.e., bons horários e bons
períodos de férias). Dez anos depois, tendo em conta os resultados do
presente estudo, os portugueses parecem voltar a valorizar mais os aspetos
intrínsecos do trabalho em detrimento dos extrínsecos, algo que já se tinha
verificado nos dados do European Values Survey relativos à década de 90.
Assim, pode-se inferir que a representação do trabalho como forma de
realização é mais saliente do que a representação como gratificação
económica, tanto para o grupo de adultos como para o de jovens.
Como se pode observar, os grupos não demonstraram possuir grande
divergência quanto às suas perceções sobre o que é o trabalho, a sua
importância e o que valorizam nele. Contudo, quando se fala sobre o estado
atual do trabalho e a sua evolução no futuro, o caso muda de figura. Apesar
de ambos os grupos revelaram possuir uma consciencialização de que o
trabalho se encontra em mutação principalmente devido aos avanços
tecnológicos e às diferenças geracionais, a sua visão perante estes
fenómenos difere.
Os entrevistados de ambos os grupos demonstram compreender que o
trabalho se encontra em transformação principalmente no que toca o seu
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formato. Estes apontam para uma diminuição gradual do tempo de trabalho
ao longo da vida, podendo resultar, por um lado, em aspetos positivos como
mais tempo livre para atividades de lazer ou, por outro lado, em aspetos
negativos como a diminuição do salário e a necessidade de ter vários
empregos para se conseguirem sustentar. Estas mudanças são imputadas
particularmente às inovações tecnológicas e denotam uma certa
preocupação, maioritariamente por parte dos adultos, acerca da possibilidade
de existir uma escassez de emprego no futuro. É precisamente neste ponto
que as visões de cada grupo diferem. As inovações em causa prendem-se
essencialmente com a automação industrial e informatização dos serviços.
Esta problemática não é algo recente, emergindo sempre que se “tornou
disponível e económico um novo dispositivo tecnológico possuidor de uma
produtividade claramente superior à mão de obra e do sistema técnico que
até aí assegurava a produção” (Freire, 2002, p. 295). Contrariamente aos
adultos, os jovens expressam uma atitude mais otimista sobre o mesmo
fenómeno. Estes indicam que surgirão novas profissões e que a própria
relação que as pessoas têm com o trabalho evoluirá num sentido mais
positivo. Para estes, no futuro as pessoas poderão optar pelo trabalho com o
qual se identificarão mais, enfatizando-se mais os aspetos humanos do
trabalho, como a realização e identificação com as tarefas a serem
executadas. Este receio sobre o impacto negativo das mudanças tecnológicas
emergiu inclusive na análise dos dados do inquérito ISSP-97, já mencionado
anteriormente. Nesta, Freire (2000) verificou a existência de uma visão
pessimista no que concerne os efeitos da introdução de novas tecnologias no
emprego. Todavia, já as consequências no interesse das tarefas revelam-se
positivos (i.e., as tarefas tornarem-se mais interessantes para quem as
realiza) denotando um certo otimismo por parte dos inquiridos. Os
resultados obtidos no presente estudo também vão neste sentido. As
representações sociais acerca dos efeitos dos avanços tecnológicos no
trabalho apresentam-se como mais negativas para os adultos, principalmente
devido à possibilidade da diminuição do emprego disponível, e mais
positivas para os jovens, já que permitirão o desenvolvimento de uma
relação com o trabalho mais próxima e significativa. Note-se que estas
diferentes representações sobre o mesmo fenómeno, partilhadas por grupos
distindos sem terem sido elaboradas por eles, denotam a presença de
representações hegemónicas na forma como estes grupos percecionam os
efeitos das inovações tecnológicas.
O segundo ponto em que ambos os grupos diferem, prende-se com a
forma como as gerações acreditam que as outras gerações encaram o
trabalho. Principalmente os adultos expressam uma visão negativa face à
geração de trabalhadores que estão e irão entrar no mercado de trabalho.
Para a maioria dos adultos, os mais jovens não se empenham nem valorizam
o trabalho, saem à primeira dificuldade e não se sujeitam às condições
impostas pelas entidades empregadoras. Esta falta de compromisso para com
o trabalho é imputada à superproteção dos “helicopter parents” (Glass, 2007,
p. 100), os quais na maioria dos casos são eles próprios, e ao clima de
“facilitismo” vivido. Por outro lado, os jovens apresentam uma visão
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positiva da sua geração, experienciando este fenómeno de outra forma. Estes
encaram a facilidade em mudar de local de trabalho como algo positivo,
afirmando que não se acomodam a trabalhos onde não têm as condições
necessárias, como a geração dos seus pais e avós fazia. Assim, apesar de
possuírem representações sociais sobre o trabalho, na sua generalidade,
bastante próximas, torna-se evidente a existência de um conflito entre as
gerações, já brevemente abordado por Méda e Vendramin (2010).

VI – Conclusão

Não foram encontradas diferenças entre as representações sociais do
trabalho dos dois grupos em análise, os adultos e os jovens. Para ambas as
gerações o trabalho apresenta aspetos positivos e negativos, dependendo das
experiências pessoais de cada um, não sendo visto como algo somente bom
ou mau. Mesmo os participantes que demonstram possuir uma visão mais
negativa sobre o trabalho conseguem nomear aspetos benéficos do mesmo.
Constatou-se também que o trabalho continua a representar uma parte
central na vida de ambas as gerações, tanto pelas vantagens a nível
monetário e de realização que proporciona de maneira mais individual, como
pelas funções sociais que exerce, nomeadamente de inserção social e de
contributo ao funcionamento da sociedade. Não obstante, salienta-se que
apesar de continuar a ter um espaço importante na vida dos entrevistados,
não é a esfera prioritária, assumindo a família essa posição. Esta questão
torna-se importante para as empresas que procurem ajustar os seus
benefícios às necessidades dos trabalhadores. Frequentemente as políticas da
conciliação entre a vida pessoal e profissional têm como foco principal os
trabalhadores com filhos (e.g., Beauregard, & Lesley, 2009). Porém, esta
também é uma questão importante para aqueles que ainda não os têm, mas
que valorizam outros aspetos que não o trabalho. A sugestão de melhoria
mais salientada pelos entrevistados passa essencialmente pela redução do
horário de trabalho que consideram excessivo.
Contrariamente ao que a literatura analisada aponta, os trabalhadores
entrevistados parecem valorizar mais os aspetos intrínsecos do trabalho do
que os extrínsecos. Apesar de a remuneração continuar a ser um fator muito
importante para os trabalhadores (principalmente o saberem que recebem um
salário justo), a satisfação no local de trabalho revela-se a prioridade. De
maneira particular, os adultos parecem procurar mais o reconhecimento pelo
trabalho realizado e os jovens oportunidades de formação e desenvolvimento
pessoal. Mais uma vez, as empresas que procurem reter os seus
trabalhadores deverão estar atentas aos aspetos que tanto os jovens como os
adultos consideram apelativos num trabalho, promovendo a sua satisfação e
bem-estar.
Ainda que não tenham sido detetadas diferenças nas representações
sociais de ambas as gerações, parece existir um antagonismo entre elas. Este
conflito encontra-se latente na visão que a geração dos mais velhos detêm
sobre a dos mais novos. Estes não parecem acreditar no potencial da geração
mais nova, revelando, por esta razão, um certo pessimismo quanto ao futuro
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do trabalho. Adicionalmente, parece existir também uma disparidade nas
opiniões sobre efeitos dos avanços tecnológicos no trabalho, sendo
percecionados como negativos para os mais velhos e como positivos para os
mais novos. Esta visões opostas face a estes dois fenómenos tão presentes
nas organizações atuais colocam em evidência a necessidade da introdução
de mais e melhores formas de integração das gerações. Aspeto este também
apontado por alguns participantes.
A análise das representações sociais do trabalho dos adultos e dos
jovens, permite inferir que, apesar de existir uma maior valorização de
fatores como a realização pessoal dos trabalhadores, o trabalho não se tornou
mais importante na vida dos mesmos, nem o seu valor se encontra em vias
de extinção, como alguma literatura indica (cf. Flament, 1996; Méda, 1999).
Detsa forma, pode-se concluir que o valor associado ao trabalho não se
modificou profundamente. Este continua a ser reconhecido como
fundamental, tanto para os mais velhos como para os mais jovens, e mantém
as suas funções de integração social. O que se modificou e se poderá
modificar ainda mais profundamente no futuro é o seu formato, algo que
realmente poderá afetar a importância do trabalho na vida das populações e
consequentemente as representações sociais a si associadas.
Por fim, torna-se importante ressalvar que o presente estudo contém
algumas limitações que impedem a generalização dos dados obtidos a toda a
população. São elas: a sua natureza exploratória; o tamanho reduzido da
amostra; a inexperiência da investigadora na condução das entrevistas e sua
posterior análise; a ausência de acordo interjuízes; e, por fim, a amostra ser
de conveniência e a desejabilidade social a ela associada, uma vez que a
maioria dos entrevistados conhece a entrevistadora a um nível pessoal. Desta
forma, apela-se à condução de mais investigações futuras que procurem
compreender a dinâmica das representações sociais do trabalho no contexto
português, tendo não só em conta a geração de pertença dos participantes,
mas também outras caraterísticas relevantes para o mundo organizacional e
para a sociedade contemporânea.
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Anexo I – Guião da entrevista

Apresentação | Confidencialidade | Permissão para gravar | Objetivos do estudo |
Email da pessoa | Dúvidas

1. Fale-me um pouco sobre si, sobre o seu passado e sobre a sua atividade
profissional atual. (Que idade tem? Onde mora? Onde trabalha? Há quantos anos
trabalha? Qual a sua profissão? Porque escolheu essa profissão? Qual o percurso
profissional? Há quanto tempo se encontra a trabalhar na sua organização atual?)
2. Como descreveria um dia típico no seu trabalho? (tarefas que realiza)
3. Imagine que tinha a oportunidade de se manter numa mesma organização até
ao final da sua vida laboral, fá-lo-ia?
4. Quais considera serem as áreas mais importantes da sua vida? (ex. família,
amigos, trabalho, etc)
a. (Se o trabalho for uma delas) Porque incluiu o trabalho? (Se não for)
Porque não incluiu o trabalho como uma delas?
b. Essas áreas nunca sofreram alteração? (ex. uma altura em que o trabalho
foi/ não foi importante)
5. O que é para si o trabalho?
6. Quão importante é para si o trabalho? (Questionar o porquê da importância
explicitada)
a. Imagine que ganhava o euromilhões, continuava a trabalhar?
7. De que forma é que o seu trabalho o define? Até que ponto faz parte de si?
8.

Imagine que tinha de explicar o que é o trabalho a alguém que não sabe o que
este representa. Como o faria? (Que elementos é que acha importante o trabalho
ter para que seja considerado trabalho?)

9. O que considera mais importante num trabalho? (ex. remuneração,
flexibilidade de horário, progressão na carreira, formação, etc).
10. Qual dos dois cenários escolheria: (a) ter um trabalho bem pago, mas que não
lhe permitiria progredir na carreira, desenvolver as suas capacidades nem
retirar muita satisfação; ou (b) ter um trabalho onde se sentiria realizado/a e
do qual retiraria muita satisfação, mas onde não seria bem pago?
a. Justifique a sua escolha. (A que dá mais valor?)
11. Quais são, para si, os maiores benefícios do trabalho?
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12. E quais são os aspetos mais negativos do trabalho?
13. Considera que o trabalho é uma forma de se sentir inserido na sociedade?
a. Existem outras atividades que lhe permitem isso?
b. (caso existam) Qual a mais relevante entre as que enumerou?
14. Acha que o valor do trabalho vai desaparecer?
15. Agradecimento: Gostaria de agradecer a sua ajuda e o tempo que disponibilizou
para responder a esta entrevista. Antes de terminarmos, tem mais alguma
questão sobre o tema que não abordámos, mas que considera importante?
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Anexo II – Caraterização da amostra

Designação

Idade

Sexo

Habilitações literárias

Profissão

AF01
AF02
AF03
AF04

46
47
46
53

Feminino
Feminino
Feminino
Feminino

Ensino Superior
Ensino Superior
Ensino Superior
Ensino Superior

AF05
AF06
AF07

45
50
48

Feminino
Feminino
Feminino

Ensino Superior
Ensino Superior
Ensino Superior

AF08

47

Feminino

AF09
AF10

49
46

Feminino
Feminino

Ensino Superior
Ensino Superior

AF11

53

Feminino

Ensino Superior

AF12

50

Feminino

Ensino Secundário

AF13
AF14
AM01
AM02

49
53
51
48

Feminino
Feminino
Masculino
Masculino

Ensino Superior
Ensino Superior
Ensino Secundário
Ensino Superior

AM03

56

Masculino

Ensino Secundário

AM04
AM05
JF01
JF02
JF03
JF04
JF05
JF06
JF07
JF08
JF09

50
60
24
24
24
26
27
24
25
25
24

Masculino
Masculino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino

Ensino Secundário
Ensino Secundário
Ensino Superior
Ensino Superior
Ensino Superior
Ensino Superior
Ensino Superior
Ensino Superior
Ensino Superior
Ensino Superior
Ensino Superior

JF10
JF11
JF12
JF13
JM01
JM02
JM03
JM04
JM05

24
24
22
28
25
27
23
23
23

Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino

Ensino Superior
Ensino Superior
Ensino Superior
Ensino Superior
Ensino Superior
Ensino Superior
Ensino Superior
Ensino Superior
Ensino Superior

Farmacêutica
Arquivista
Técnica gestora de projetos
Professora do ensino básico e
secundário
Professora do primeiro ciclo
Técnica analista de projetos
Professora do ensino básico e
secundário
Assistente técnica numa
entidade pública
Educadora de infância
Professora de ensino básico e
secundário
Professora de ensino básico e
secundário
Assistente técnica numa
entidade pública
Enfermeira
Educadora de infância
Contabilista
Professor de ensino básico e
secundário
Assistente técnico numa
entidade pública
Comercial
Responsável de armazém
Fisioterapeuta
Enfermeira
Personal trainer
Psicóloga
Engenheira florestal
Enfermeira
Psicóloga
Psicóloga
Designer de comunicação e
multimédia
Enfermeira
Enfermeira
Gestora de formação
Enfermeira
Engenheiro mecânico
Advogado numa empresa
Software tester
Programador
Analista consultor
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Dimensão II – O que é
o trabalho
Área profissional
Aspetos humanos do
trabalho
Aspetos financeiros do
Trabalho à frente da família
trabalho
É o mais importante por estar em início
Aspetos simbólicos do
de carreira
trabalho
É diferente de emprego
Já foi o mais importante
É um processo
É uma segunda família
Tem deveres
É muito importante/ Faz falta
Tem uma hierarquia
É uma ocupação
Não é o mais importante
Requer esforço
Não é importante
Contribui para o
Sem precisar de remuneração
funcionamento da
continuava a trabalhar
sociedade
Pode ter conflitos
Sem precisar de remuneração
continuava a trabalhar num formato
Afeta a saúde
diferente
As profissões conferem
um estatuto
Sem precisar de remuneração deixava de

Dimensão I – Importância do trabalho
Área familiar e pessoal
Família e amigos são mais
importantes que o trabalho
Constituição de família
A área pessoal é importante
Amigos não são a prioridade
Família e trabalho são igualmente
importante

trabalhar
Faz parte da identidade
Não faz parte da identidade
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Dimensão III – Relação com o
trabalho
Preferência em manter o local de
trabalho
Preferência em mudar de local de
trabalho
Visão negativa do trabalho

Dimensão IV – O que se
valoriza no trabalho
Flexibilidade no local de
trabalho
Horário de trabalho
Conteúdo do trabalho
Superiores hierárquicos
Funcionamento da
organização
Remuneração
Aspetos humanos do trabalho
Boas condições de trabalho

Dimensão V – O futuro do
trabalho
Mudanças no valor do trabalho
Mudanças no trabalho
Mudanças na sociedade e nas
pessoas
Avanços tecnológicos
Diferenças entre as gerações
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Categorias

Dimensão I: importância do trabalho
Componentes
Exemplos
“…acho que isso é fundamental, não é? Acho
Família e amigos são mais
que a família tem que vir, tem que vir mesmo
importantes que o
sempre em primeiro lugar…” AF03
trabalho
“Para mim a família é a base de tudo…” JF01

Constituição de família

“Agora sinto mais que essa parte da
família…primeiro…como é que hei de
explicar…ahm…a parte de constituição de
família pelo menos para mim neste momento
é aquilo que é mais próximo…” JF07
“…neste momento eu acho que a minha
prioridade sou eu própria…” AF04

Área familiar e
pessoal
A área pessoal é
importante

“…e também o tempo pessoal, ou seja, ter
tempo para pá sentar-me pensar nas minhas
coisas, pensar na minha vida, ler o meu livro,
ver a minha série…” JM05

Amigos não são a
prioridade

“…para os amigos resta muito pouco e para o
lazer ainda menos.” AF10

Família e trabalho são
igualmente importantes

“…depois a família conjuntamente com o
trabalho, é uma relação que não se pode
separar…” AM05
“Trabalho e família principalmente.” JM04
“…houve alturas em que eu tive que deixar a
família para escolher o trabalho…” AF08

Trabalho à frente da
família
Área
profissional

É o mais importante por
estar em início de carreira

“…o trabalho vai-se sobrepondo um
bocadinho à família, é claro que eu tenho
sempre uma ligação com eles e todos os dias
estou em contacto com eles, mas o trabalho e
a vida profissional vai-se sobrepondo à
pessoal.” JF11
“…neste momento estou a começar uma
carreira e neste momento acho que é preciso
focar-me essencialmente no trabalho…”
JM02
“…porque nesta fase inicial o trabalho é
especialmente importante porque é o contruir
da carreira por assim dizer, não é o estabilizar,
e acredito que eventualmente numa fase mais
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avançada da minha vida se calhar o peso que
dou ao trabalho atualmente não seja tao
grande…” JM05
“…tive uma fase da minha vida em que
provavelmente a profissão era aquilo que eu
colocaria em primeiro lugar e depois é que
vinham as outras coisas …” AF07
Já foi o mais importante

“…não devia ser, nós devíamos ser capazes
de separar as coisas o necessário, mas eu…
foram muitos anos em que era uma entrega tal
quase como se fosse sei lá uma paixão que só
via aquilo à frente ou assim…” AM04
“…tudo faz parte porque no fundo o trabalho
depois passa a ser uma segunda família…”
AF12

É uma segunda família

“…tu a maior parte do teu dia passas e da tua
vida passas com os teus colegas de trabalho
eles acabam por ser inerentemente uma
família uma segunda família a que tu estás
ligada…” JF11
“…é uma coisa fundamental na vida de
todos.” AF03

É muito importante
Faz falta

“…eu hoje acho que o trabalho já não consigo
viver sem o trabalho, a gente às vezes está no
trabalho e sente…eh pá se eu estivesse em
casa é que estava bem, mas às vezes estamos
em casa uma semana ou quê, quando estamos
de férias ou quê, estamos em casa e já estamos
mortinhos por …” AM01
“É muito importante, acho que neste
momento não era capaz de estar sem
trabalhar…” JF06
“…nunca coloco o trabalho em primeiro
lugar…” AF04

Não é o mais importante

“…até à reforma, lá está, não quero que a vida
profissional seja a coisa mais importante,
apesar de ser também importante, mas não a
mais importante.” JF04

Não é importante

“…o trabalho para mim não tem importância
nenhuma…”AF04
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Sem precisar de
remuneração continuava a
trabalhar

“…se me saísse o euro milhões eu
continuava a trabalhar porque depois o que é
que eu ia fazer com o dinheiro?” AF12
“Continuava, até porque em casa ia-me
aborrecer muito.” JF11
“…já me imaginei com o euro milhões nas
mãos e continuava a trabalhar, mas num
formato diferente.” AF06

Sem precisar de
remuneração continuava a
trabalhar num formato
diferente

Sem precisar de
remuneração deixava de
trabalhar

“…eu acho que mesmo se ganhasse o euro
milhões eu ia continuar a trabalhar, a partir do
momento que o trabalho me fizesse bem se
calhar não me sujeitava a ser empregada, se
calhar sujeitava-me a ser patroa dessa
maneira mas sim continuava a trabalhar.”
JF01
“…se calhar decidia não trabalho mais…”
AF05
“Se calhar deixava sim, fazia outras coisas
que gostava mais…” AF08
“…sem dúvida, ia fazer outra coisa, ia fazer
outra coisa...” AM02

Faz parte da identidade

“…não me consigo definir a mim própria sem
me definir como farmacêutica e das funções
que daí vêm…” AF01
“…sim
define-me
fisioterapeuta…” JF01

Não faz parte da
identidade

Dimensão II: O que é o trabalho
Categorias
Componentes
Aspetos
humanos
trabalho

É fazer o que se gosta
do

muito

o

ser

“Não define muito, não define, não define,
neste momento não define…” AF04
“…não me identifico nada com este
trabalho.” JF03

Exemplos
“…também defino como alguma coisa que
se goste…” AF05
“…é uma coisa que tu gostas de fazer…”
JF09
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É a nossa vocação

Permite realização pessoal
Permite ser feliz
Traz satisfação
Permite realizar os sonhos

“…eu acho que cada pessoa tem uma
vocação para ser alguma coisa e a
personalidade também faz nós querer ser
enfermeiros, querer ser psicólogos, querer
ser construtores civis…. e para mim se
calhar o trabalho é um bocadinho daquilo
que nós somos e daquilo que queremos ser
no futuro.” JF02
“…não me via realizada se não tivesse este
trabalho.” AF01
“…eu acho que … nos traz, lá está, a
satisfação pessoal, traz-nos bem-estar…”
JF12
“…é o que te faz ser completo.” JM02

É uma experiência de vida

“…penso em…experiência, experiência no
sentido de… é uma experiência de vida, é
bom para tirares histórias é bom para
contares quando fores velhinho aos teus
netos e assim…” JM05
“…e alarga os horizontes das pessoas,
alarga os horizontes…” AM05

Permite o
desenvolvimento
individual
Permite ter outros pontos
de vista
Molda a perceção do
mundo

Contribui para o
desenvolvimento das
relações sociais
Permite conviver com
outras pessoas
Permite conhecer muitas
pessoas

“Mentalmente, acho que às vezes as pessoas
precisam tipo de arranjar, por exemplo, um
trabalho para verem outros meios outros
contextos, às vezes tipo o facto de estarem
em casa e não terem outro mundo às vezes
arranjam um trabalho e começam a ver
outras coisas, outras maneiras de pensar, é a
minha opinião.” JF03
“…a criação de uma personalidade mais
madura porque trabalhar leva-nos a termos
de nos desenrascar em muitas situações e
isso contribui muito para a nossa… para o
nosso desenvolvimento pessoal também…”
JF06
“…no nosso trabalho também convivemos
com
outras
pessoas,
conhecemos
pessoas…” AF11
“…de
conhecermos
pessoas
novas…ahm…e se calhar criarmos relações
com pessoas que se calhar à partida não
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seriam muito do nosso círculo ou que nós
não conheceríamos se não trabalhássemos.”
JF04

Promove o crescimento
individual
Permite desenvolver
capacidades individuais

Forma de
autoconhecimento

“…uma atividade onde a pessoa vai
desenvolver as suas capacidades de
resolução de problemas, às vezes de
resolução de conflitos…” AF06
“…sei lá crescimento também…tornaremse pessoas com mais competências, se não
trabalhássemos não conseguiríamos isso
dessa forma pelo menos…” JF08
“…a experiência profissional é bastante
importante até para nós percebermos de
facto se aquilo que estamos a fazer, é aquilo
que nos diz algo, se eu estiver a fazer um
trabalho e eu não gostar eu vou-me sentir
infeliz e provavelmente vou procurar uma
alternativa, ou vou-me acomodar e viver
infeliz a vida toda, não é.” AF06
“…outros pontos de vista que não tínhamos
até aqui, dizer assim ora eu até estava aqui,
mas até gosto mais dali…” AF08

Permite ser útil
Sentir-se útil
Útil para si
Útil para a sociedade
Reconhecimento da
importância das pessoas
Valoriza as pessoas
Dignifica as pessoas

Realização profissional
Saber que fez um bom
trabalho
Obter feedback sobre o
que realizou

“…é uma coisa que todas as pessoas
precisam para se sentirem úteis, não é? Úteis
para elas próprias e para a sociedade…”
AF03
“…eu acho que é uma forma de sermos uteis
para a sociedade…” JF09
“…o trabalho dignifica a pessoa…” AF11
“…e ser reconhecido por isso…” AM04
“A realização profissional que é a nível
psicológico e o próprio feedback, se é um
serviço e um serviço que envolve pessoas
temos a gratificação das pessoas, se é uma
empresa e estamos a falar no geral em que
temos a produção de um produto, a própria
qualidade do produto é inerente a quem o fez
não é a quem o pôs no mercado portante
tudo isso são benefícios, saber que o produto
que eu fiz é de boa qualidade não é.” AF07
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“…conseguir evoluir dentro da área e em
carreira e o meu objetivo neste momento
com o trabalho e é isso que ele significa para
mim é conseguir ser melhor dentro da minha
área e conseguir sempre chegar a patamares
muito melhores…” JF07
“…sem dúvida que sim, acho que a pessoa
trabalhando faz parte do grupo grande da
sociedade…” AF14
Permite a inserção social
Aprende-se a estar em
sociedade

Não é o único meio de
inserção social

O trabalho é das melhores
formas de inserção social
É mais valorizado pela
sociedade

O trabalho não é a melhor
forma de inserção social

“…mesmo sendo obrigado a lidar no
trabalho com os colegas de trabalho depois
socialmente também já nos sentimos melhor
a falar com outras pessoas que não
conhecemos tão bem, já sabemos adaptarnos melhor…”JM01
“…a parte cultural, a parte de convívio
familiar, nas relações sociais, religiosas, são
tudo parte da integração social…” AF02
“…o voluntariado por exemplo, há sempre
maneira de te inserires na sociedade sem ser
pelo trabalho…” JF01
“Porque lá está porque é indispensável as
outras [atividades que permitem a inserção
social] são opcionais quer dizer são hobbies,
eu acho que o trabalho que está muito, muito
mais enraizado e a pessoa depende muito
mais do trabalho...” AF09
“…,mas o trabalho claro que sim, de todas
as maneiras e mais algumas pelas liberdades
que te dá depois que te consegues inserir na
sociedade.” JF01
“Em sociedade sem dúvida que são os
amigos fora do trabalho, não quer dizer que
não haja amigos comuns dentro e fora do
trabalho…”AM02
“…facilmente consegues estar inserido na
sociedade de fores uma pessoa que só faz
voluntariado e que só faz ajuda tipo
solidariedade, caridade, esse tipo de
coisas…” JM05
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“…se a minha filosofia de trabalho entende
o trabalho como um serviço útil à sociedade
uma pessoa que não trabalhe à partida não
está a desempenhar uma função para onde
vive que é na sociedade.” AF07
Quem não trabalha é
excluído
Quem não tem trabalho é
olhado de lado

“…até porque nós temos exemplos muito
concretos,
as
pessoas
que
são
toxicodependentes e acabam por não
trabalhar porque não são aceites no contexto
de trabalho e acabam por ser excluídas da
sociedade porque deixam de ter por exemplo
poder de compra para irem a um café
socializar…” JF12
“…se não trabalhares até parece que as
pessoas olham-te de lado.” JM02
“…temos uma família para sustentar e é
preciso trabalhar…” AF11

É um meio de satisfação
das responsabilidades
familiares

Aspetos
financeiros do
trabalho

É um meio de satisfação
de prazeres e dos desejos
Meio de obter algo que se
queira

É um meio de contruir e
preparar uma vida futura

“…para manter a família…” AM01
“…nós para vivermos para termos a família
para termos condições (…) nós precisamos
do trabalho…” AM05
“…é um meio de obter alguma coisa que a
gente queira…” AF08
“…claro que eu quero trabalhar para ter o
ordenado para ter o dinheiro para fazer as
coisas que eu quero…” JM01
“…porque é assim não tenhamos ilusões, a
idade avança nós precisamos de chegar ao
fim da nossa carreira e ter uma reforma, ter
uma sustentabilidade e para isso existir
temos que ter descontado e ter trabalhado...”
AF09
“Vai-me ajudar a construir o futuro, eu já
começo a pensar em adquirir casa por
exemplo e a construir a minha vida separada
e independente da dos meus pais…” JF11
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É um meio de satisfação
das necessidades básicas

“…o trabalho é a minha subsistência…”
AF04

Forma de sobreviver

“É algo que têm que fazer para ganhar
dinheiro ou precisam para sustentar-se, sem
isso é um bocado difícil de viver, quase
impossível.” JF09

Meio de ganhar dinheiro
Subsistência
Sustento

“…neste momento vejo como algo como eu
necessito para ter rendimentos acima de
tudo…” JF10

Permite ser independente

“Independência económica sobretudo sim.”
AF14

Independência económica
A independência é um
benefício

“…exatamente é
económica…” JF07

isso

independência

“…o trabalho cria-nos as condições para nós
termos melhores condições de vida…”
AM05
Forma de ter uma vida
melhor e mais estável

“…para termos uma vida minimamente de
qualidade…” JF05
“…depois até se for possível para um
bocadinho de qualidade de vida que não seja
só andar ali a contar os tostões ao final do
mês…” JF11
“…é uma necessidade que nós temos hoje
em dia…” AF14

É uma necessidade

Tem de ser remunerado
Permite ganhar um salário
Remuneração está
associado ao trabalho
O vencimento é um aspeto
positivo

“…o trabalho porque efetivamente nós
temos que trabalhar para poder ter a nossa
vida…” JF05
“…nós às vezes fazemos muitas atividades
e gostamos de as fazer e não somos
remunerados, eu acho que tem muito a ver
por aí.” AF09
“…no final ser remunerado, é aí que define
um trabalho…” JF01
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Pode ter regalias

Não tem de ser
remunerado

“...vais ter as tuas regalias, seguros de saúde,
seguros disto, daquilo, podes vir a ter um
carro da empresa…” JM03
“…embora a gente possa fazer trabalho sem
qualquer remuneração a título de
voluntariado e não deixa de ser trabalho…”
AF07
“…um trabalho pode não ser remunerado.”
JF02

O trabalho é uma troca
Troca financeira

“…para nós conseguirmos dinheiro e
sustento temos que o produzir (…) isto é um
circuito, um círculo…” AF02
“…a troca financeira.” AF02
“…a gente tem que ter um sentido para a
nossa vida, não é? E o trabalho se calhar
também pode ser um desses, desses pontos,
desses objetivos…” AF08

Dá um sentido à vida

Aspetos
simbólicos do
trabalho

O trabalho faz parte da
vida

“…imagina o que é que eu ia fazer no meu
dia a dia se não fosse o trabalho? Ia andar aí
meia perdida, então também é um
bocadinho de… uma orientação para nós
termos…” JF12
“…, mas acho que é uma sequência quase
como enfim…como se tivesse previsto este
trajeto todo e com todos esses
acontecimentos…acho que faz parte…”
AM04
“…isso faz parte da tua vida…” JM02

O trabalho é inerente ao
ser humano

“…faz parte da nossa natureza, conforme
temos que comer, conforme temos que
beber, conforme temos que fazer exercício,
também temos que trabalhar…” AF01
“…acho que faz parte do ser humano, nós
termos essa, termos uma função
atribuída…” JF13

É diferente de
emprego

Trabalho é diferente de
emprego

“Existe trabalho e existe emprego…” JF11
“…o
trabalho
emprego…”JM02

é

diferente

de
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No emprego não há
realização

O emprego tem deveres e
responsabilidades

Emprego tem de ser
remunerado

“… eu posso ser muito bem remunerada e
não gostar minimamente de faze… fazer
aquilo automaticamente, sem me dar gozo
nenhum, isso para mim não é trabalho…
porque temos que ver…é um emprego, se
não me estou realizada psicologicamente
não estou realizada.” AF07
“…o trabalho é quando há um esforço, uma
aplicação pessoal, um empenho para que tu
te valorizes vás crescendo na escada da
empresa da… (…) organização…para
atingires os teus objetivos sentires-te
realizada a nível pessoal e então depois vir a
remuneração de acordo com o teu esforço e
empenho.” JF11
“…o emprego é algo que me dá
responsabilidade, podes ter ou não alguém
em cima de ti que te dê tarefas, que te
controle entre aspas, ahm onde há um
horário que tu tens a cumprir, tens as tuas
funções …” JM03
“…um emprego, um emprego tem que ser
remunerado…” JF02

No emprego não há
esforço

“Para mim o emprego é aquele que tu vais
para lá não fazes nenhum não te esforças não
te valorizas em termos de conhecimentos
interpessoais e tens o teu ganha pão e se for
preciso ainda te esfoçar mais é para
ganhares mais e reclamas e tudo…” JF11

O emprego é mais
valorizado pela sociedade

“É muito valorizado pela sociedade, no
entanto não é o trabalho em si, mas o
emprego (…) mas eu vejo que a sociedade
olha muito mais para o emprego que tu tens
do que propriamente para o trabalho que tu
fazes…” JM02

É um processo criativo

“…acho que o trabalho também é um
processo criativo e acho que isso é
importante também…” JM05

É a aplicação prática da
teoria aprendida

“…a aplicação ao fim ao cabo tornar na
prática a teoria que a gente adquiriu…”
AM04

É um processo
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“É um método de fazer…de aplicar o que
demos no curso…” JM01
“…num determinado local...” JF07
É realizado num local

“… o trabalho é… maioria das vezes é
estares num sítio físico…” JM05
“…tem equipamentos que estão associados
para desempenhar determinadas tarefas…”
AM04

Necessita de recursos

Produção de algo

“…em que são precisas também
determinados
recursos,
seja
um
computador, seja linha de montagem, seja
num trabalho de cozinha ou num trabalho de
servir às mesas por exemplo…” JF07
“…e o trabalho que nós fazemos, ele algum
fruto há de ter, ou vê-se logo ou a médio e
longo prazo, há trabalhos que a gente… em
que o artista está a fazer e vê-se logo o
resultado, a fazer, uma mesa, uma cadeira.
Agora, por exemplo, o meu trabalho
enquanto professora não se vê logo no dia
seguinte…” AF11
“Tinhas que apresentar um produto final,
tem que ter algo, pode não ser físico, mas ter
algum resultado, as tuas ações têm que levar
a algum resultado…”JM01

Tem responsabilidades

“…tudo é trabalho desde que tenhamos
responsabilidades que têm de ser
cumpridas…” AF01
“…vais
ter
uma
acrescida…” JM03

Tem deveres

Tem obrigações
Exige o cumprimento de
deveres

responsabilidade

“…obrigações que têm que fazer…” AF02
“… [exige cumprimento] de deveres…”
AF10
“…compromisso sobre uma determinada
atividade…” AF02

É um compromisso
Requer um compromisso

“…tem que ter compromisso, ou seja, o
trabalho mesmo que seja algo que acontece
de vez em quando a partir de um momento é
quase um contrato não necessariamente

49
Anexo IV: Categorias, componentes e exemplos

formal pode ser um contrato informal de que
vais cumprir a que te submetes…” JM05
“…é uma responsabilidade…” AF10
É uma responsabilidade

“…que exige muita responsabilidade da
nossa parte…” JF04

No trabalho não há
responsabilidade

“…e o trabalho… pode ser aquilo que eu
disse há um bocado, eu posso estar em casa
sem nada disto e estar a trabalhar… por
exemplo se eu fosse agricultor, só para
consumo próprio, podia trabalhar ao fim de
semana, mas já não tinha esta
responsabilidade em cima.” JM03

É uma obrigação
Temos de fazer mesmo
quando não queremos

“… e uma obrigação, no trabalho não
podemos dizer hoje sim amanhã não, não é,
temos que cumprir o que está estipulado,
basicamente é isso.” AM02
“…porque não há propriamente grandes
opções não é, tem que se trabalhar…” JF13
“…com regras…” AF02

Tem regras

“…primeiro cumprir as regras do… do que
nós temos que obrigatoriamente fazer…”
AM02
“Trabalho é, tens um conjunto de regras…”
JM04

Tem tarefas
É uma função que se
desempenha

“É um método de realizar uma tarefa, para
que todos possam beneficiar dessa tarefa, e
que percebam o que está em causa.” AM03
“…o trabalho é um conjunto de tarefas que
se tem de realizar durante um dia um ano
uma vida…” JF05

Tem de se fazer lucrar a
empresa

“…tens que conseguir fazer lucrar a
empresa ou o que quer que seja…” JM04

Tem um contrato que
define as tarefas a
desempenhar e o que se
recebe

“…se quisermos ser mais específicos ter um
contrato apalavrado ou mesmo escrito com
alguém que define essas condições…como
é que eu hei de te dizer… em troca do teu
serviço recebes tal…” JF01
“…e pronto tens que ter um contrato.” JF08
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“…objetivos para cumprir…” AF01
Tem objetivos

“…estabeleces objetivos e tens que os
cumprir e o trabalho é um bocado isso…”
JF12

Tem situações a serem
resolvidas

“…há situações em que a gente consegue
resolver sozinho, situações que temos de
pedir ajuda aos nossos chefes ou aos
dirigentes, e a quem saiba mais, as outras
situações vamos resolvendo…” AM03

Tem necessidade de
formação

“…a gente é obrigado a…se não sabe é
obrigado
a
perceber,
a
adquirir
conhecimentos para poder lidar com elas em
condições de segurança…” AM04

Tem horários a cumprir

“…que exige cumprimento de horários…”
AF10
“Acima de tudo o horário, o facto de ter um
horário define um trabalho…” JF01

Tem superiores
hierárquicos a quem se
reporta

“…o termos que reportar a um superior por
exemplo, qualquer outra atividade que se
faça de lazer ou…ahm…não é? Nesse
sentido não temos que reportar a
ninguém…” JF04

Tem um chefe
“…tem que ter um chefe…” JF09
Tem uma
hierarquia

“… colegas…” JF06
Tem colegas

Tem clientes
É uma ocupação
Distrai
É uma rotina
Permite ter alguma coisa
É uma ocupação para fazer
Ocupa a mente

“…juntamente também com a convivência
que eu tenho com todos os elementos da
equipa,
desde
a
parte
médica,
auxiliares…ahm…tudo o que faz parte do
serviço.” JF10
“…e um cliente.” JF09
“…terem uma ocupação porque quem não
tem nada que fazer muitas vezes dedica-se a
fazer coisas que não deve…” AF03
“…é um escape à tua rotina diária…” JF02
“…esta mente desenvolve muitas coisas que
não deve e assim uma mente ocupada anda
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ocupada não anda a perder tempo com
coisas inúteis.” JF05

Requer um esforço
Custa

“…um trabalho, qualquer que seja, vai haver
momentos sempre mais custosos, mesmo
que nós, gostemos dessa atividade há dias
que não estamos assim tão, tão motivados
não é, para desempenhar as funções que
tivermos de desempenhar…” AM02
“Como algo que exige, que exige algo da
nossa parte…” JF10

Não é divertido nem
prazeroso

Requer esforço
Requer um investimento

“Tudo o que seja diversão não é trabalho.”
JF02
“Eu não considero bem o meu trabalho um
trabalho, porque eu gosto do que
faço…”JM04
“É um investimento ao nível de que é algo
(…) é algo que eu tenho que… se eu não
estiver focado num período muito constante
no tempo, ou seja, não digo durante o dia
digo durante meses acho que perde o valor
que o trabalho tem que ter, de certa forma
também acho que, (…) é um investimento
no sentido em que facilmente tu consegues
dizer que ok o trabalho não é assim tão
importante para ti como são as outras áreas
e a verdade é que se calhar não é, tipo
família, família claro que não é, mas se
calhar consegues tirar um bocado de tempo
pessoal, tirar um bocado dos amigos, na
minha perspetiva, e daí que se tu não te
dedicares mesmo àquilo não despenderes
tempo para gostar do trabalho que estás a
fazer facilmente se torna chato, se torna um
peso nas costas, tipo não queres te levantar
às 9h da manha para ir trabalhar…” JM05
“…esforços físicos…” AF02

Esforço físico, mental e/ou
“Tem que ter um mínimo de esforço, não é,
emocional
físico, psicológico, emocional acho que tem
que ter essa gestão toda…” JF12
É necessário empenho e
dedicação

“…a pessoa que está a trabalhar deve ter
consciência de dar o melhor de si, para o
trabalho ficar bem feito, porque estar a
trabalhar, mas estar a trabalhar sem ver o
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que está a fazer ou não se estar a dedicar ao
máximo… se eu posso aperfeiçoar ao
máximo aquilo que estou a fazer, devo fazer
na perfeição.” AF11
“…que deve ser feita com o máximo de nós,
o máximo que nós consigamos dar…” JF04
“…abdicar de outras coisas…” AF02
É uma renúncia

Não podemos fazer o que
realmente queremos

Requer um sacrifício
É um sacrifício

“…se às vezes temos um trabalho urgente
para fazer e é preciso ficar mais algumas
horas a trabalhar, às vezes abdicamos um
bocadinho de estar com a família…” AF03
“…um trabalho é uma prisão a gente tem
que estar ali aquelas horas a gente não pode
fazer o que quer naquelas horas temos que
estar ao serviço de alguém.” AF08
“…sacrifícios a fazer…” AF02
“… o trabalho é um sacrifício…” AM05
“…eu acho que vejo que é um desafio para
o próprio porque o trabalho é um desafio…”
AM05

É um desafio individual

“…alguma coisa que me tirasse da minha
zona de conforto, sei lá, estar todos os dias
em casa, pronto então eu acho que é isso…”
JF12
“…a redução do horário também, hoje é
mais importante que o vencimento.” AF02
“…os horários exageradamente alargados,
na minha opinião são prejudiciais…” AF06

Ocupa muito tempo

“…e ocupa muito tempo da tua vida eu acho
Não permite fazer o que se que é quase 90% do tempo estas a
trabalhas…” JF09
quer e precisa
A falta de tempo é uma
desvantagem do trabalho

“…eu estou na minha empresa ao todo estou
9 horas, tenho 1h para almoço mas o almoço
é na cantina da empresa, acho que 9h ainda
é um bocado de tempo, tira mais de 1/3 do
dia porque depois ainda temos que nos
levantar, meia horita para nos arranjar, para
ir para o trabalho outra meia horita para
chegar a casa e são 10h é um bocado
complicado principalmente no inverno,
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chegamos a casa e já é de noite, já não da
para fazer tanta coisa, acho que é muito
tempo.”JM01
“…às vezes a falta de tempo para a
família…” AF09
Ocupa tempo da família

Férias condicionadas
Necessidade de descanso
mais repartido

“…depois tenho sempre aquele senão de que
venho aqui uma vez por mês se for preciso e
não estou tão em contacto com eles e a
ligação… é um bocadinho difícil de gerir
isto tudo.” JF11
“…e só temos férias efetivamente em
agosto, eu acho que era preciso ali pelo meio
tentarmos gerir o ano letivo de outra
forma…” AF07
“Ter que acordar cedo…” JF02

Horários condicionados
Não ter horários definidos

“…não ter horários…mas isto tem o caso do
meu trabalho não é?…ahm…e não
conseguir estabelecer propriamente uma
rotina de entrar àquela hora de sair àquela,
que eu gosto de rotinas e neste caso não
consigo neste trabalho que eu tenho…” JF05
“…não conseguimos, porque temos sempre
tarefas para fazer e cada vez mais isto das
tecnologias traz-nos mais trabalho para
casa…” AF10

O trabalho vem para casa

É difícil conciliar a vida
pessoal e profissional

O trabalho perturba a vida
familiar

Contribui para o É um contributo para o
funcionamento desenvolvimento da
da sociedade
sociedade

“…também as pessoas por vezes trazem o
que têm no trabalho depois para casa, depois
não, não há ali a separação, não conseguem
fazer a separação…” JM04
“…tem de haver muita flexibilidade para
conseguir conciliar a parte pessoal com a
parte profissional…” JF07
“…ou perturbar a vida familiar…” AF01
“…depois se um trabalho não correr tão bem
depois as pessoas ainda vem a descarregar
depois na família…” JM04
“…contributo para o enriquecimento e para
o crescimento da sociedade…” AF02
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“…ter a noção de que com o nosso trabalho
também estamos a contribuir para o
desenvolvimento da sociedade de alguma
forma.” AF14
“…desempenhamos uma função para a
sociedade…” AF07
Permite o funcionamento
da sociedade

Permite dar apoio à
sociedade

Podem existir conflitos
Mau ambiente de trabalho

“…é por exemplo se eu preciso de alguma
coisa tenho que ir a outra pessoa que tem
que ir por sua vez a outra pessoa, acho que é
tipo um ciclo estranho em que todos
precisamos de todos…” JF09
“…lido com muita população idosa que
precisam de facto dessa ajuda para além da
venda ou da compra dos medicamentos,
precisam de apoio, precisam muitas vezes
de desabafar…” AF01
“…é quase como se fosse a nossa, é a nossa
pequena participação para a sociedade, não
é? Acaba por não ser tanto uma… não só
uma coisa a nível pessoal, mas também a
nossa participação na sociedade…” JF13
“…aí é mesmo os conflitos muitas vezes que
existem, é quando alguém… uma pessoa
tenta passar por cima de outra para, para
atingir os objetivos e conseguir aquilo que
quer dentro de uma instituição ou pronto de
uma entidade empregadora…” AF03
“…tem a ver também com a equipa que se
tem, se a equipa não for das melhores se for
desunida também acaba por condicionar a
pessoa até a nível psicológico e tudo
mais…” JF10

Pode ter
conflitos
Superiores hierárquicos
inflexíveis

Pode ser precário
Podem existir abusos por
parte dos superiores
Escravidão

“…isso também depois depende do patrão
tirar por exemplo tempos para ir viajar, por
exemplo, muitas das vezes são os patrões
que decidem não vais tirar férias aqui, aqui
e aqui, e não há braço a torcer…”JM01
“…a escravatura por exemplo hoje em dia
ainda há pessoas que são escravizadas na
atividade que realizam…” AF14
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“…acho que há muita injustiça ainda no
trabalho e depois acho que há muita
exploração também, pouca mão de obra para
o serviço que há, metem poucas pessoas a
trabalhar quando cada vez há mais
necessidade de haver mais gente a
trabalhar…” JF06
Discriminação das
mulheres

Salário injusto

“…olha discriminação das mulheres ainda
há muito no trabalho…ahm…mulheres que
engravidam são despedidas…” JF06
“…o não ser bem remunerado, o não ser
recompensado pelo trabalho que faz, acho
que às vezes há pessoas que trabalham horas
extra e não são recompensadas, acho que
isso é horrível, as pessoas tipo se dão
trabalho à casa onde estão acho que
merecem um mínimo de valor pela parte da
pessoa que gere aquilo…” JF03
“…há trabalhos que eu acho que são muito
exigentes e muito mal pagos…” JF12
“…para mim é quase como se fosse uma
terapia para um equilíbrio emocional até em
termos familiares…” AM04

Faz bem à saúde
É necessário para o bemestar
É uma terapia

Afeta a saúde

“…para o bem da minha sanidade mental.”
JF04
“…traz a nível físico porque exige de nós
toda uma rotina que influencia no nosso
físico, não é? O acordar o vestir-se, o ter
para onde ir, pronto por muito que a gente
chegue lá e se sente, está sempre em
funcionamento…” JF12
“É desgastante, dá cabo da cabeça a uma
pessoa.” AF11

É cansativo
Traz desgaste físico e
psicológico
É esgotante

“A exaustão, o burnout que pode existir…”
JF11

Não é muito saudável

“…é frustrante…” AM02

“…neste momento eu tenho um trabalho que
e eu ganho cabelos brancos por causa do
trabalho, deito-me com dores de cabeça e
acordo com dores de cabeça…” JM02
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Causa stress
Depressão
Emoções negativas

“…uma vida dedicada ao trabalho também
não é saudável propriamente…” JF06
“…nervosismo,
frustração,
principalmente.” JF08

Risco de sobrecarga

stress

“Poderão ser o risco de sobrecarga (…) De
horas de trabalho” JF10

“…acho que nós devíamos ter alguma
preparação ao nível psicológico para
conseguirmos, para não cometer o erro que
eu e muita gente com certeza nos dias de
hoje ainda comete, que é viver no trabalho,
esteja no trabalho ou esteja fora do trabalho
Risco de se tornar uma
…” AM04
obsessão
“…uma das partes negativas do trabalho é a
tentativa de que o trabalho engula a vida
pessoal e então nós não conseguimos pensar
em mais nada e só pensamos naquilo, não
dormirmos ou dormimos a pensar naquilo
…” JF07
“Eu acho que todas as profissões são nobres,
todas as profissões todos os tipos de trabalho
são nobres…” AF04
Todas as profissões são “…o trabalho do mais pequeno ao mais alto,
importantes
da empregada de limpeza ao senhor doutor
ou senhor advogado, todos eles são
importantes para fazer uma sociedade temos
que ter de tudo, portanto não se pode ter
importância.” JF01
As profissões
conferem um
estatuto

“Mais valorizados é aqueles trabalhos em
que tens um curso e às vezes nem todos
principalmente, os que são mais valorizados
é a nível das engenharias, medicinas, cursos
a nível da saúde ou das engenharias e há
cursos, por exemplo o meu, curso de
As profissões não são
desporto, que as pessoas não valorizam
todas
valorizadas
da
tanto pensam que nós não fazemos nada e
mesma forma
pensam que é um curso que qualquer pessoa
tira, mas não é bem assim…” JF03
“… acho que há atividades as pessoas
podem-se sentir felizes com isso, mas
acredito que sejam até um bocado (…)
discriminadas por esse trabalho que fazem,
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lixeiras...as próprias pessoas que saem da
prisão e depois inserem-se em trabalho
menores ficam também num certo ponto da
sociedade que não é tao integrante…” JM02

Dimensão III: Relação com o trabalho
Categorias

Componentes

Exemplos
“…não pretendo mudar, já tive
oportunidades, por exemplo, de mudar de
entidade patronal e de sair deste espaço,
mas nunca quis.” AF01

Gosto pelo local de
trabalho
Gosto pelo trabalho
executado
Ligação emocional ao
local de trabalho

Preferência em
manter o local
de trabalho

“Eu gostava de permanecer, em primeiro
porque em comparação com outros
hospitais onde eu fiz estágio, acho que a
nível do grupo de enfermagem e também a
nível medico no geral de todos os
profissionais, acho que têm uma boa relação
e isso consigo comparar por exemplo com
outros hospitais em que em estágios
verifiquei que isso não acontecia e é um
hospital que já desde pequenina, tenho uma
tia minha que trabalhou lá, eu desde
pequenita que fui para lá, nasci lá e já o
conhecia bem melhor em relação aos
outros.” JF10

A realizar o trabalho de
sonho preferência em ficar
no mesmo local

“…se eu estivesse a fazer uma coisa que eu
gostasse mesmo e que tenha sido assim o
meu sonho de sempre fazer, sim…” JF04

Com responsabilidades
familiares preferência em
manter o local de trabalho
A longo prazo preferência
em manter o local de
trabalho

“…ainda sou muito nova, mas um dia que
eu tenha filhos que tenha marido, que tenha
uma casa para gerir não vou querer andar a
saltar de empresa em empresa vou ter que
ter uma estabilidade…” JF12

Comodidade do local de
trabalho
Pertence à área de
residência
Traz estabilidade

“…o facto de eu estar na escola da minha
área de residência permite-me também ter
outra disponibilidade para a família e para
outras coisas que eu faço para além da
escola que provavelmente se estivesse mais
distante não o teria…” AF07
“…a nível de estabilidade emocional,
financeira era ficar sempre na mesma
empresa…” JF12
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Mudar de local de trabalho
tem desvantagens
Possibilidade de perda de
emprego
Medo das consequências

“…tenho medo de arriscar no que diz
respeito a perder o meu trabalho, a perder a
única coisa que eu sei fazer na vida que é
ensinar…” AF04
“…mediante a minha idade e a crise que
está de trabalho eu acho que enquanto der
para lá estar eu vou-me deixar por lá…”
AM01

“…não excluo o facto de fazer outras coisas
até ao final da minha carreira porque é
Mudar é uma possibilidade longa, não é? Ainda temos muitos anos para
trabalhar depois da minha filha estar
no futuro
independente e de outra forma, não é? Que
não precise tanto de mim, porque não?”
AF07

Preferência em mudar de
local de trabalho

Preferência em
mudar de local
de trabalho

Se tivesse menos idade
mudava de local de
trabalho

A não realizar o trabalho
de sonho preferência em
mudar de local de trabalho

Permanecer no mesmo
local de trabalho tem
desvantagens
Monotonia
Vícios

“…eu espero que não fique lá até me
reformar, espero que haja mudanças, não é?
A outros níveis, outros sonhos que eu
tenho…” JF05
“…eu prefiro e dou muito mais valor a estar
em diversas empresas e ter diferentes
experiências nacionais e internacionais do
que aguentar-me 40 anos da minha vida
sempre na mesma empresa.” JM05
“…mas se tivesse 20 anos de certo ia
experimentar coisas, desafios.” AM05
“…mas se fosse para estar a fazer uma coisa
que não é bem o meu sonho por exemplo, se
calhar não, se calhar optava por procurar
novas oportunidades.” JF04
“…se o emprego me atraísse mais eu
gostava mais de ter outras atividades outras
experiências do que ficar numa mesma
empresa…” JM02
“…eu acho que quando estamos também
muitos anos no mesmo sítio às vezes se
criam entre aspas uns vícios…” AF09
“…depois o trabalho ao fim de alguns anos,
não é? Acaba por ser sempre a mesma coisa
e depois não sei essa monotonia se calhar
não é muito apreciável, não é? Pelo menos
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para mim acho que…acho que não…pronto
depois não é…não há entusiasmo não sei é
sempre a mesma coisa.” JF05

“…eu não crio raízes nos pés a nível de
trabalho…” AF02
Cansaço
Necessidade de mudança

Mudar de local de trabalho
tem vantagens
Ter novas experiências
Conhecer novas realidades
Ganhar uma nova
perspetiva sobre a
realidade

“…mas é aquela sensação que passas aqui
os teus dias quase todos e muitas vezes sinto
a vontade de…de ter um trabalho no
exterior ao ar livre, nem que fosse
agricultura…” AF03
“…é bom também a gente ter oportunidade
de conhecer colegas novas e outros espaços
e outras crianças e outros ambientes…”
AF14
“…de facto também é bom mudar no
sentido de aprender, ver novas realidades e
aprender novas coisas…” JF08

“…é um trabalho desmotivante…” AF04

Visão negativa
do trabalho

Categoria

Flexibilidade no
local de trabalho

Desmotivante
É algo negativo
Já foi algo positivo
Não corresponde às
expectativas
Triste com a carreira

“…o trabalho para mim já foi um prazer…”
AF07
“…11 anos depois quase eu volto à Guarda
quando pensei que nunca mais la iria voltar
e que tinha aqui alguma estabilidade e que
iria sempre ter emprego por aqui e de certa
forma isso entristece-me porque estou
quase com 50 anos não é e as coisas não
mudaram muito…” AF10

Dimensão IV: o que se valoriza no trabalho
Componentes
Exemplos

Horários flexíveis

“…horários um bocadinho flexíveis, não
gosto muito do horário de fábrica que tu
entras àquela hora e sais àquela hora…”
AF03
“…alguma flexibilidade em termos de
horários…” JF13
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Work-life balance

Flexibilidade no trabalho

“Work-life balance…” JM05
“…torna um trabalho mais apelativo para
mim que é o facto de poder trabalhar por
exemplo a partir de casa …” JF13
“…flexibilidade…” JM05

Não deve ser monótono
Deve ser desafiante e
diverso

“...eu não consigo pautar com uma
monotonia por isso é que eu diria que eu
nunca conseguiria ser empregada fabril que
tivesse sempre a fazer durante 8h sempre a
fazer o mesmo movimento…” AF07
“…, mas depois implica também o, acho
que deve sempre implicar algum desafio a
nível pessoal, ser estimulante…” JF13

Conteúdo do
trabalho

Ser dado um plano de
carreira

Objetivos concretos

“…e que também tenhamos quase que um
plano de carreira daquilo que vão ser sei
lá… o próximo 1 ou 2 anos em termos de
tarefas
em
termos
de….vamos
ino…também em termos de inovação da
função, o papel ou a importância que temos
para a empresa…” JF07
“…ser assim mais concreto, fazer sei la,
criar pagamentos para depois os alunos
virem pagar eu acho que é uma coisa mais
palpável…” AF08
“Objetivos a longo prazo…” JF07

Boas chefias
Bom líder

Superiores
hierárquicos
Entidade patronal
compreensiva e que apoie

“…é muito importante um bom líder, um
líder que seja capaz de se descentralizar e…
estar presente no meio das massas…” AF10
“Quando estás a ser chefiado, epá o chefe,
ser um bom chefe, não ser um chefe que te
deite abaixo…” JM03
“…exigirem determinado resultado e não te
darem meios para tu atingires esse resultado
o que acaba por ser frustrante, os
mecanismos, as ferramentas são muito
importantes e muitas vezes é um aspeto
negativo porque não te ajudam nessa parte”
AF10
“…da parte da entidade patronal haver
compreensão de parte a parte, quer da
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entidade patronal quer do trabalhador…”
AM01
“Olha acho importantíssimo ter um patrão
compreensivo e que apoie os funcionários e
que esteja disponível para eles e que
compreenda também as limitações de
alguns…” JF06
Entidade patronal deve
incentivar a produção

“…incentivar a que haja mais produção e
que as pessoas se sintam felizes e realizadas
lá na empresa.” AM01

Deve ter uma hierarquia
flexível e informal

“…que seja, não seja aquela… aquelas
hierarquias de funções muito destacadas e
rígidas, que sejam uma coisa mais, menos
formal…”JM04
“Um bom funcionamento também da
orgânica toda é importante…” AF10

Funcionamento
da organização

Bom funcionamento da
organização como um
todo

“…e uma organização…eficaz, ou seja, é
preciso que tu estejas a trabalhar num sítio
onde as coisas aconteçam naturalmente e
não seja necessário estar sempre a… puxar
pelos outros a puxar pela carroça…” JM02

Boas condições físicas

“Boas condições físicas, tem que ter o
mínimo de condições físicas para a pessoa
se sentir bem não é, ahm condições
materiais…” AF04

Conforto
Organização
Segurança
Disponibilidade dos
recursos necessárias à
execução do trabalho
Condições

“…boas condições ao nível de trabalho não
só ao nível de remuneração, mas de espaço,
dos equipamentos que eu tenho, dos acessos
que eu tenho…” JF08

“…há as condições…” JF05
“…eu acho que isso vai mudando ao longo
da nossa vida…” JF02

Remuneração

Valorização da
remuneração oscila ao
longo da vida

Responsabilidades
familiares tornam a

“…também depende das condições de vida
que eu tivesse na altura, se calhar poderia
estar numa situação financeira mais
complicada e se calhar até optar por receber
um salário maior…” JF05
“Neste momento sinto que realmente ainda
tenho os filhos dependentes de mim, não
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remuneração mais
importante

sei…visto nessa vertente se calhar ainda
precisava da remuneração mais alta…”
AF14
“…agora se tivesse uma família e uma vida
para sustentar escolhia o que fosse melhor
remunerado.” JF03

O salário é importante
O salário é necessário na
sociedade atual
O salário é uma vantagem
do trabalho

“…o aspeto de uma remuneração muito
baixa, acho que aí também é bastante
prejudicial, hoje em dia quem quiser ter eu
não digo uma vida de luxo, mas uma vida
com o essencial com um salário baixo não
consegue, não consegue ultrapassar essa
dificuldade…” AF06
“…se
fosse
mal
remunerado
independentemente da formação que eu iria
ter ou da progressão na carreira que eu iria
ter eu não ia optar por esse caminho, porque
principalmente na minha profissão, eu acho
que
nós
merecemos
ser
bem
recompensados…” JF06
“…os maiores benefícios, olha é o
dinheiro…” JF10

Salário digno
Salário adequado
Salário justo

“…a questão do salário, também um salário
que seja adequado às funções que está a
desempenhar…” AF03
“….então para mim o mais importante, uma
remuneração justa e adequada às funções
que estamos a ter…” JF08
“Pois, era bom que houvesse esses
incentivos…” AM03

Incentivos monetários

Aspetos
humanos do
trabalho

Os trabalhadores devem
ser valorizados e
reconhecidos pelo seu
trabalho

“…acho que se o patrão incentivar os
trabalhadores e por exemplo X% dos lucros
se conseguirmos chegar a este objetivo
distribuo com vocês, e isso tudo…”JM01
“…eu acho que uma das premissas ou um
dos fatores mais importantes num
trabalhador é que a nossa entidade patronal
reconheça a nossa qualidade, nos saiba
valorizar…” AF07
“Acho que é importante que exista
possibilidade de ser melhor e de progredir e
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de ser, de haver reconhecimento por isso,
não só em termos monetários claro, mas
também em termos de… haver um
reconhecimento por parte sei lá, dos
superiores ou da sociedade…” JF13
Paz de espírito

Deve ser útil para a
comunidade

Desejavelmente fazer o
que se gosta
Ter amor pelo que se faz é
essencial

Uma remuneração elevada
não é muito importante

“...a paz de espírito…” AF02
“…ser útil à comunidade…” AF08
“…eu fico mais contente se fizer uma coisa
que vai ser útil às pessoas…” AF08
“Temos que nos identificar com quele tipo
de trabalho, se a gente não se identificar
acha que não esta la a fazer nada.” AF13
“…o gostar, também o gostar do que se faz
sim…” JF04
“…não ambiciono ser rica, o dinheiro é, é
comer para não morrer…” AF02
“…o trabalho não é só acerca do
dinheiro…” JM05

A satisfação pessoal é
mais importante que a
remuneração elevada

O
desenvolvimento
pessoal é mais importante
que a remuneração elevada
É importante apostar nas
formações

“…prefiro ganhar menos e estar num sítio
que me satisfaça…” AF04
“…acho também que até é mais importante
até nós sermos felizes a fazer aquilo que
fazemos do que propriamente a parte do
dinheiro…” JF06
“Se calhar escolhia aquele que tinha,
portanto que podia não ser tão bem
remunerado mas tinha direito às formações
essas coisas todas, pronto porque num
trabalho, nós estámos num trabalho, mas
estamos sempre a aprender, estámos sempre
a evoluir não podemos estar sempre a fazer
a mesma coisa, senão não saímos dali, eu
acho que há medida que a gente também vai
evoluindo também tem que aprender cada
vez mais.” AF08
“Foi essa a troca que eu fiz há um mês, tinha
um trabalho que, apesar de ser longe recebia
muito bem era bem paga e…só que não via
mais evoluções dali, estás a perceber? E
neste momento vim para um trabalho em
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que não sou tão bem remunerada apesar de
estar a contrato e dar-me muito mais
seguranças em termos de continuidade do
que o que eu tinha lá, mas por outro lado
oferece-me formação continua e é
basicamente isso, deixa-me evoluir da
maneira que eu quero.” JF01
“…eu escolhia os
sempre, sim.” JF05

Aspetos humanos são
mais importantes que a
remuneração elevada

Igualdade

aspetos

humanos,

“…acho que acabava por escolher o não tão
bem remunerado (risos) mas que traz tudo o
resto não é? Porque…, ahm, não sou assim
tão bem remunerada agora e mesmo assim
há algumas coisas que faltam para além
disso, portanto acho que… acho que tudo o
resto acaba por ter mais peso do que
propriamente a remuneração, que claro que
é importante claro não é, mas sim acho que
a outra parte.” JF13
“…todos devem ser vistos como úteis para
a empresa ou para a entidade empregadora
e ninguém deve ser passado para trás…”
AF03
“…um bom ambiente entre os colegas, isso
é fundamental num bom local de
trabalho…” AF06

Bom ambiente de trabalho

Bons colegas são
fundamentais
Espírito de equipa
Convivência saudável

Aceitação da comunidade
Boas relações com a
comunidade

“…eu acho que isso é o fundamental para
que um trabalho flua e se desenvolva da
melhor maneira ou da pior maneira por isso
o ambiente é o que eu acho mais
importante.” JF05
“…para mim o mais importante de facto é
que
a
equipa
tenha
um
bom
relacionamento…” AF06
“Num trabalho considero mais importante a
relação entre a equipa acima de tudo, o facto
de nos darmos bem com os colegas e
sabermos que se alguma coisa correr mal
temos alguém para nos ajudar e a entreajuda
que sobretudo connosco conta muito…”
JF10
“…as pessoas extraescola, não é ? Também
no fundo também no meu trabalho também
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é importante não são só professores,
auxiliares e meninos também o facto da
família e no fundo as associações de pais
que estão muito agora a trabalhar também
acho que contribuem para que o trabalho
corra bem…” AF05

Auferindo o suficiente
para as necessidades opta
pelos aspetos humanos do
trabalho

“…agora se estivermos a falar de diferenças
pequenas ahm é assim claro que optaria por
aquele que me desse mais estabilidade e
melhor ambiente.” AF01
“O humano é sempre mais importante,
desde que dê para sobreviver.” AF11
“…claro que primeiro tinha que conseguir
pagar a renda e isso tudo, tinha que fazer as
contas e tinha que dar para isso.”JM01

Desejavelmente ser uma
empresa grande

“…tem que ter, não pode ser uma empresa
pequena (…) convém haver ali, gosto de
ambientes onde esteja muita gente,
convivências e assim…” JM04

Desejavelmente ser fulltime

“O trabalho, é o trabalho ocupar, em muitas
áreas há quebras que enfim que o pessoal só
tem trabalho para X dias ou para X horas e
tudo mais, é o estar num trabalho com
trabalho para fazer, portanto que nos ocupe
inteiramente.” AM04
“…a estabilidade que é um fator muito
importante para a pessoa se sentir realizada
no trabalho que faz.” AF09

Boas condições
de trabalho
Estabilidade

“…sobretudo saber que é estável, não é? Eu
no momento para já sinto que o meu lugar
não está em risco e que tenho assegurado o
meu local de trabalho isso também é
importante para mim.” AF14
“…a distância ou a proximidade também
podia jogar muito por aí não…” AF05

Proximidade da residência

“…depende, lá está, sempre da proximidade
em relação à residência, se calhar se fosse
um trabalho com essas características todas,
mas longe eu neste momento digo-lhe que
escolhia o outro.” AF09
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“…ambos os dois seriam ideais, mas…”
AM03
Equilíbrio entre a
remuneração e os aspetos
humanos

Categorias

“Eu acho que os doia são fundamentais e
não consigo imaginar um sem o outro ou
pelos menos mais ou menos equilibrados,
um salário e não ser o melhor de todos, mas
também não era o pior de todos e um bom
ambiente de trabalho e oportunidade de
progressão na careira…” JF08

Dimensão V: o futuro do trabalho
Componentes
Exemplos

O valor do trabalho está a
diminuir

“Eu acho que isso poderá desvalorizar e eu
acho que já se está a sentir a quem já
trabalha
há
mais
anos
essa
desvalorização…” AF07
“…o valor do trabalho vai diminuindo um
bocadinho ao longo do tempo sim.” JF11

O valor do trabalho está a
mudar

“…acho que o valor do trabalho ou melhor
o trabalho nunca vai deixar de ter valor vai
sim é mudar…” JF07
“…poderá modificar-se, não é? Mas não
sei se para valorizar se desvalorizar.” JF10

Mudanças no
valor do
trabalho

“Eu acho que vai ganhar importância…”
AM03
O valor do trabalho está a
aumentar

Valor do trabalho como o
conhecemos está a
desaparecer

Avanços tecnológicos vão
desvalorizar o trabalho

“Não, acho que não, acho que cada vez
mais o trabalho tem valor e as pessoas
cada vez mais dão valor ao trabalho
porque a vida não está a ser mais fácil.”
JF06
“…o valor do trabalho humano vai
começar a desaparecer…” AF12
“…acho que sim, acho que o valor do
trabalho vai desaparecer…” JM05
“…acho que a automatização, os robots a
inteligência artificial vão reduzir muito e
vai haver uma desvalorização do trabalho,
porque a mão de obra vai ser substituída,
já está a ser e cada vez vai ser mais e há eu
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acho que vai haver mesmo profissões que
vão deixar de existir…” AF14
“…poderá ter, uma tendência a descer
sim, o valor, por culpa da tecnologia…”
JM03
“Não o valor do trabalho nunca é… a
palavra trabalho eu acho que ela nunca é
desvalorizada...” AF11
Vai ser sempre valorizado

Mudança no que se valoriza
no trabalho

“…eu acho que vai continuar a ser
importante vai ser sempre importante.”
JF09
“…não digo igualmente valorizado, mas
se calhar coisas que agora não são
valorizadas no futuro virem a ser…” JF12
“…mais do que nunca as pessoas encaram
o trabalho como o aspeto apenas
monetário.” AF07

Maior valorização do
trabalho como um meio de
obter uma remuneração

“…é por aí, que as pessoas cada vez mais
trabalham mais que é para terem um nível
de vida melhor em detrimento de outras
coisas quaisquer que seriam, na minha
opinião, mais importantes.” JF01
“…se calhar daqui a 5/10 anos o trabalho
vai ser visto de maneira completamente
diferente não tanto como ah eu vou me
levantar e vou ter um trabalho das 9h às
5h para no fim ganhar um X dinheiro, mas
vai ter outra componente de eu trabalho
não só porque eu preciso de dinheiro, mas
sim porque eu gosto de trabalhar e porque
gosto daquilo que faço…” JF07

Mudanças no
trabalho

Maior valorização dos
aspetos humanos

“….nós vamos ver com qual é que nos
identificamos mais então o trabalho deixa
de ter aquela carga negativa ou aquela
carga que é só algo para nós recebermos
dinheiro e começa a ser também algo que
nos satisfaz a nível pessoal também e que
nos traz conforto financeiro e conforto
mental…” JF12
“…acaba por perder também aquele
conceito do que é o trabalho, acaba por
perder, já não é tanto dinheiro acaba por

68
Anexo IV: Categorias, componentes e exemplos

ser mais uma experiência mais uma coisa
que tu fazes ao lado…” JM05

Mais tempo livre para
atividades de lazer
Trabalhar menos tempo da
nossa vida
Mudança salutar

“O formato de trabalho vai mudar e eu até
diria que muita gente que não consegue
perceber, mas eu até diria que de forma
salutar, nos não vamos estar obrigados e
confinados se calhar a muitos espaços,
mas vamos ser obrigados a desenvolver
determinadas atividades que depois nos
permitem ahm…ter mais tempo livre e
usufruir melhor daquilo que não
usufruímos até agora que é o espaço, é a
natureza é o tempo é…a partilha com os
nossos familiares amigos e etc…” AF06
“…se calhar não vamos dedicar tanto
tempo como dedicamos hoje ao trabalho,
acho que vão existir se calhar mais
mecanismos que nos vão permitir não
passar tanto tempo, tantas horas a
trabalhar e acho que essa vai ser a maior
mudança…” JF08
“…o trabalho vai ser um pouco diferente
do que é hoje, vai ser um trabalho mais
intelectual do que braçal embora hoje seja
braçal e seja intelectual também, mas
penso que no futuro que será mais
intelectual.” AM05

Trabalho diferente

“Se calhar os postos de trabalho vão ser
menos e diferentes…” JF09
“…as exigências também agora são
outras…” JF12
“Vão é mudar as funções…” JM04
“…se trabalhamos menos horas vamos
receber menos… já não temos se calhar
tanta responsabilidade não sei.” AF08

Teremos piores condições
laborais

“…ou o contrário depende acho das
economias e da sociedade como ela
evoluir, pode acontecer até que tenhamos
de trabalhar mais para sustentar…” AF02
“O despedimento ou o desemprego
provavelmente…” JF04
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As pessoas já não acham
que têm de trabalhar por
obrigação

Há profissões que estão a
desaparecer

“…as pessoas olham para o trabalho como
uma obrigação e acho que o trabalho não
tem que ser uma obrigação (…) mas acho
que essa visão sobre o trabalho está a
mudar um bocadinho, acho que as pessoas
já não acham tanto que têm que trabalhar
porque…são obrigadas…” JF05
“…no futuro há muitas profissões que têm
tendência a desaparecer…” AF03
“Acho que há certas profissões que estão
a desaparecer…” AF13
“…agora aparecem outro tipo até de
profissões e de atividades profissionais
que não existiam há muitos anos atrás…”
AF09

Surgem novas profissões

Há profissões que vão ser
mais valorizadas

“…vão surgindo novos empregos que se
calhar antigamente não existiam porque o
mundo está em constante mudança…”
JF12
“…há outros trabalhos que vão ser
sobrevalorizados, ou seja, a questão das
informáticas tudo o que passa por
softwares e assim tudo o que vai de
encontro com o futuro preguiçoso das
pessoas vai ser muito valorizado, aí esse
trabalho vai supervalorizado.” JM02

Redução dos vínculos com
as empresas

“…até há poucos anos, ainda sou desse
tempo, que havia um vínculo profissional,
nós estar vinculados à função pública por
exemplo (…), mas agora atualmente é
tudo por contratos, chega ao fim de 3
meses, 6 meses, 1 ano, ou 2 anos, depende
do contrato que fazem, não são renovados
os contratos…” AM03

Maior discriminação das
mulheres grávidas

“…no período da gravidez ninguém a
emprega por isso, ter filhos vai ser uma
grande dificuldade em arranjar trabalhos.”
AM03
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A sociedade e as empresas
vão selecionar somente os
melhores profissionais

“…agora as empresas só acolhem e só
ficam os melhores, as escolas só ficam os
melhores e começamos a ter aqui um
conjunto de jovens que, com o tempo, vão
ter que se sujeitar aos empregos de
remuneração mais baixa e acabam por
fazer aquilo que não queriam que era, não
é, porque vão entrar numa empresa fazem
aquilo passam para outra e assim
sucessivamente até que vão ter que
perceber que afinal…” AF07
“…depende também do evoluir das
mentalidades e da própria conjuntura
social…” AF02

As consequências dependem “Acho que vai ter os dois aspetos, acho
da evolução da sociedade
que é o ciclo natural da vida, acho que
como tudo tem ciclos em termos
económicos isso vai ser um ciclo que se
calhar vai ser bom para uns e mau para os
outros.” JM02

Os patrões terão de se
adaptar e valorizar a pessoa

“Olha
vai
ter
consequências
essencialmente para os patrões eu acho
porque, não é? Acho que os patrões agora
têm que ter muito mais atenção aos
empregados, não é? Que não têm só ali um
número, mas também têm uma pessoa,
não é? Porque antes via-se muito as
pessoas como números e principalmente
nas grandes empresas, não é? Não se vê
pessoas vêem-se os números (…) acho
que é essencialmente nesse aspeto que,
não é? Em termos de…condições
principalmente, de tratamento de… do
lado mais humano estás a perceber? Acho
que é aí que vai mudar…” JF05
“…os patrões têm que começar a ver que
não podem considerar ta bem vai-te
embora eu arranjo outro, não podem ter
essa mentalidade assim acho que têm que
começar a dar valor…”JM01

No futuro os patrões vão ver
os trabalhadores como um
meio de atingir um fim

“…eu acho que neste momento é o
problema maior e mais grave, eu vou ver
o meu trabalhador não como um
profissional e como uma pessoa, mas
como um meio de atingir um fim e eu não
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vou respeitá-lo e acho que isso a longo
prazo é muito mau…” AF10

Mudança no estatuto das
profissões

“…eu só acho que até aqui há áreas que
têm sido olhadas como inferiores se bem
que aquele estatuto que se vivia, sei lá há
30 anos atrás em que os doutores, os
professores, os engenheiros, arquitetos…
o cidadão comum que tinha pronto o
período escolar até ao 10º, 9º ano, outros
ainda abaixo, quase que tinham
obrigatoriamente que fazer uma vénia
para falar com essas pessoas…” AM04

Futuro positivo

“…penso que poderá ir mais para o
sentido positivo…” AM05

“…isso preocupa-me um bocado e tenho
um bocado de receio desse futuro que está
Receio do futuro do trabalho próximo, não está assim tão longe.” AF14
“Espero não estar nesse mundo, mas acho
que vão ser graves…” JF03
“…nós temos uma
mutação…” AF06
Sociedade em mutação

Surgimento do minimal
global income
Mudanças na
sociedade e nas
pessoas

sociedade

em

“…temos uma sociedade diferente que
nos impões coisas diferentes e nos faz
desafios diferentes…” AF07
“…a economia vai evoluir para o salário
base tipo não precisas de trabalhar para
ganhar dinheiro (…) exato o global
income…” JM05
“…com este ambiente de consumismo que
cada vez vivemos mais…” JF01

Sociedade consumista
e de aparências

“…nós agora vivemos numa sociedade
muito de aparências e quem tiver
mais…quem tiver um nível financeiro
melhor acho que tem um grupo de amigos
maior e quem trabalhar em trabalhos não
tão…sei lá…não tão excelentes as pessoas
ficam com ideia daquela pessoa ai tipo não
tem…não estudou, estudou e não arranjou
emprego e está ali é uma vergonha, as
pessoas tipo olham para alguns trabalhos
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como se fosse tipo uma vergonha e tipo só
quem é engenheiro, professor é que é
então…acho que estamos a ir para esse
caminho…” JF03

“Consequências…uma sociedade doente,
uma sociedade desequilibrada, um andar
aqui por andar…as pessoas não
fazerem…sei lá nem sei o que te diga…é
uma sociedade morta…não…as pessoas
não vão...vai, vai se perder aquela…vai
ser o laissez faire laissez passer andar aqui
por andar e fazer as coisas mecanicamente
e…penso eu que não…vai ser uma
sociedade pouco saudável…” AF04
Sociedade doente e
desequilibrada
Perda de valores
importantes

“…em todos os jovens, porque vão optar
por ter empregos, se conseguirem um
contrato grande vão cumprir esse contrato,
se tiverem boa classificação ou boa, uma
boa oportunidade para conseguir outro
emprego não o vão conseguir logo de
imediato, só se for muito muito bom
funcionário e aí ainda vão os patrões ainda
irão considerar a hipótese se há de não
estar grávida, porque se estiver grávida
não lhe dão emprego, portanto vão ter que
pôr de parte os filhos que possam vir a ter,
até ficarem já com uma certa idade, para
complicar a sociedade.” AM03
“…acho que há aqui critérios que há aqui
valores que estão a ser desconsiderados na
sociedade hoje em dia.” JF01

Avanços
tecnológicos

As novas tecnologias vão
extinguir profissões
Os computadores
substituem o Homem

“…tecnologias de tal maneira substituem
o homem que qualquer dia as pessoas vãose tornar inúteis não é, e eu acho que isso
é muito mau…” AF03
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“…agora muito robôs e assim estão a
substituir pessoas…” JM04

Os avanços tecnológicos
vão alargar o fosso entre os
mais ricos e os mais pobres

“…epá onde os robots por assim dizer vão
ter mais impacto nos próximos 10/15 anos
10/20 anos que é onde o global income vai
começar a aparecer, acho eu, onde isso vai
ter mais impacto são nas pessoas que têm
menos educação e que mais dificilmente
conseguem adaptar-se a novos trabalhos e
à partida esta tendência e este fosso entre
pessoas pobres e pessoas com baixa
educação e pessoas com muita educação e
com mais dinheiro e quê vai continuar
como está ou vai alagar-se ainda mais…”
JM05
“…a não ser que surjam novas profissões
associadas também a essa maquinização
do trabalho …” JF04

As novas tecnologias criam
profissões

“…acho que muda muita coisa, acho que
muda, existem muita, muitos, muitas
profissões, há muitas ocupações, algumas
acho que ainda não são profissões porque
ainda são tão recentes que acabam por ser
mais ocupações, ainda não está tão
definido como profissão, porque vão
surgindo por causa do avanço tecnológico
e essas coisas todas não é, há muitas
profissões novas, e se calhar isso faz com
que ainda não sejam, ainda não sejam tão
identificadas como uma profissão…”
JF13
“… isto aliado às tecnologias o nosso
trabalho vai mudar, mas vai mesmo!”
AF06

Os avanços tecnológicos
vão mudar o trabalho

“…o trabalho era um trabalho braçal no
meu tempo e ainda hoje é muito braçal a
gente sabe que daqui a 50 anos de certo
que vão ser os robots que vão fazer o
trabalho, mas as pessoas têm que fazer os
robots têm que programar os robots
portanto o nosso trabalho vai ser
totalmente
dimensionado
noutro
sentido…” AM05
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As pessoas vão ser sempre
importantes

“…acho que o trabalho não vai acabar
porque vão surgir outras coisas pois quer
dizer vão existir máquinas, mas é preciso
existir pessoas para fazer a manutenção
das máquinas por exemplo, é preciso as
pessoas para colocar as máquinas a
funcionar…” JF08
“…depois vai ser preciso formação para
supervisionar esses robots, para os
desenvolver, para os reparar.” JM04

Há diferenças entre as
gerações

Geração dos adultos está
farta de trabalhar

“…eu creio que enquanto nós velhinhos
pronto estamos diferentes desta juventude
que está agora a começar a vir…” AM01
“…se calhar os meus avós tinham um
conceito de trabalho totalmente diferente
do meu agora…” JF12
“…e a nossa geração dos 50 e tais ahm na
maior parte dos casos está farta de
trabalhar, está farta desta vida que não
leva a nada a não ser a ter dinheiro para
pagar contas…” AF04

“…eu acho que no nosso tempo nós
agarrávamo-nos ao trabalho ali tínhamos
aquele
objetivo
que
queríamos
trabalhar…”
AM01
Diferenças entre Geração dos adultos dá mais
importância ao trabalho
as gerações
“…e por isso valorizam muito mais o
trabalho que tenham nem que seja com o
rendimento mínimo para eles já é
importante…” JF11
Geração dos adultos tem
facilidade em cumprir algo
que lhes é pedido como um
acréscimo à função

Geração dos adultos teve de
lutar para ter o que queriam
Tiveram mais dificuldades

“…e a facilidade em que têm em cumprir
algo que lhes é pedido como um
acréscimo, um acrescento à função…”
AF10
“…eu acho que eu pertenço a uma geração
em que os nossos pais (…) quiseram o
melhor para nós e provavelmente aquilo
que não tiveram (…) e tentaram que eu
tivesse um curso para ter a minha
autonomia financeira mas ensinaram-nos
de uma forma que foi lutar por aquilo que
queremos, ou seja, se tens este curso tens
que lutar para o ter e portanto a nossa
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independência económica permitiu-nos
obviamente fazer outras coisas que eles
não conseguiram fazer da nossa idade…”
AF07
“…a geração dos nossos pais não tiveram
as facilidades que nós tivemos pelas
condições económicas em que cresceram
e viveram…” JF11
Geração dos adultos teve
melhores oportunidades de
emprego

Geração dos mais novos
também passa por
dificuldades

“…nós realmente quando tirávamos um
curso tínhamos quase a certeza era
garantido que arranjávamos trabalho na
área de formação que fizemos e agora
não…” AF14
“…um jovem que tira um curso, uma
licenciatura, e que …um mestrado ou um
doutoramento, e que vai trabalhar numa
coisa que não lhe diz nada, mas que tem
que trabalhar porque precisa mesmo de o
fazer se calhar não vai fazer com
motivação e com disposição e não vai dar
a importância que daria se estivesse na
área dele não é…” AF14
“…nós
deparamos-mos
com
as
dificuldades na mesma todos os dias…”
JF06

As gerações mais novas
empenham-se menos
Não ficam nos trabalhos
muito tempo
Não se sujeitam
Têm mais facilidade em se
movimentar para o
estrangeiro

… por isso é que as pessoas não ficam
num trabalho durante muito tempo,
porque num trabalho a gente tem que fazer
aquilo que gosta e aquilo que não gosta e,
portanto, o que é que vai acontecer a um
jovem que entra vou ter que fazer isto? Ai
isto não é da minha competência não faço,
mas para nós obtermos para nós
conhecermos toda a orgânica da empresa
temos, na escola eu faço aquilo que gosto
e o que não gosto eu acho que essa forma
de pensar, isso tem mudado.” AF07
“…qualquer coisinha que a entidade
patronal faça eles já não estão para aí
virados e vão embora procurar outro
trabalho ou então andar aí de costas ao alto
sem fazer nada…”AM01
“…mesmo as pessoas quando não gostam
agora (…) as pessoas agora já não se
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sujeitam a esse tipo de coisas não é? Se
não estão satisfeitas se…se há alguma
coisa que as incomoda elas mudam e com
alguma facilidade, não é? Ou vão para ali
ou para acolá ou vão para o estrangeiro
porque também existe mais essa
mobilidade agora do que existia no tempo
dos nossos pais e avós e assim.” JF05

As gerações mais novas não
querem passar pela
vergonha de não terem um
emprego bom

“…principalmente na nossa sociedade já
se nota muito, o pessoal não aceita
qualquer trabalho e há trabalhos que são
precisos mesmo para sei lá…para
existirem coisas é preciso trabalhos de
pessoas que não estão licenciadas que não
têm cursos precisam de fazer e há pessoas
que não querem se…que têm cursos e não
têm empregos e não se querem sujeitar a
fazer coisas necessárias e acho que hoje
em dia as pessoas tiram o curso e só
querem fazer aquilo e não faço mais nada
enquanto que existem outros trabalhos
dignos eles não querem aceitar por isso
acho que daqui a uns tempos vais ser cada
vez pior…as pessoas não se querem
sujeitar e são trabalhos dignos como eu
disse.” JF03
“…o pessoal mais novo não se quer
sujeitar a passar essa vergonha.” JF03

As gerações mais novas
valorizam menos o trabalho
Têm tudo facilitado
Os pais dão-lhes tudo

“…agora a geração que nós temos neste
momento é uma geração em que eu acho
que isto tudo foi facilitado e portanto este
reconhecimento, se eu não tenho que lutar
por aquilo que quero, pelos meus
objetivos, eu vou obter as coisas porque os
meus pais me dão, não é por aquilo que eu
lutei, portanto como a forma de obter as
coisas é diferente também pensam que o
trabalho é assim…” AF07
“… a sociedade passou a apoiar os filhos,
os filhos vão crescendo mas os pais
continuam a fazer aquilo que faziam como
se eles estivessem a sair do berço, ou seja,
a fazer tudo, só não lhes dão a papinha à
boca porque eles entretanto cresceram e já
querem comer por eles próprios, mas seja
aos 18 seja aos 25 ou aos 30 portanto é
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assim que está a sociedade, eu acho que a
sociedade em termos...” AM04
“…que nós agora se calhar temos mais
facilidade, por isso às vezes podemos não
dar o mesmo valor…” JF06

As gerações mais novas não
valorizam nada
Falta de assumir um
compromisso com algo

“…agora o que está a desaparecer…ou
terá tendência a desaparecer, mas só por
breves anos ou gerações, se calhar, é o
valor que a gente dá às coisas e a
importância de nós nos dedicarmos a elas
porque eu acho que hoje em dia ninguém
se compromete ninguém se dedica como
se devia dedicar, eu acho que não é o valor
do trabalho mas é o valor da dedicação e
do
compromisso,
assumir
um
compromisso…” AF10

As gerações mais novas
vão-se tornar maus
trabalhadores

“…se a pessoa não se compromete, se não
há esse compromisso se não há essa
dedicação não vai ser bom trabalhador, vai
ser um pária…” AF10

Geração mais nova valoriza
mais o trabalho como um
meio de obter uma
remuneração

“…é essencialmente na nossa geração e
um bocadinho os mais velhos do que nós
já começam a desvalorizar o conceito o
valor de trabalho e mais a valorizarem o
conceito de questões financeiras e
monetárias…” JF11

Geração mais nova valoriza
mais os aspetos humanos do
trabalho

“…eu acho que antes era visto, pelo
menos da experiência familiar que eu
tenho, visto como uma obrigação como às
vezes uma chatice ir trabalhar, enquanto
que na nossa geração, enquanto isso é
viável obviamente não é? Quando
arranjamos trabalho nas nossas áreas de
estudo porque somos mais habilitados se
calhar do que a geração anterior, tem outro
valor muito mais pessoal além do que eu
vou-me deslocar até ao meu local porque
tenho de ganhar dinheiro, além de
obviamente termos todos de ganhar
dinheiro há mais além disso, vamo-nos
realizar, eu vou chegar ali eu sinto-me
bem a realizar estas funções sinto-me bem
na equipa que estou integrada, identificome com os valores da empresa, acho que
há mais.” JF07
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“…isso vai ser tipo uma tendência futura
e que as pessoas agora da minha geração
acham muito mais interessante tipo aquela
pessoa está a fazer aquilo não pelo
dinheiro, mas pela experiência em si e é
muito essa dicotomia entre experiência e
remuneração…” JM05

A geração dos adultos vê o
trabalho como um meio de
obter remuneração

“… se calhar há muitos anos atrás, por
exemplo os meus pais ou os meus avós,
olhavam para o trabalho como só… pelo
menos naquilo na experiência que eu
tenho, isto vai me dar X dinheiro ao fim
do mês e portanto o trabalho tinha a
finalidade de vou ter uma soma de
dinheiro para conseguir sustentar ou para
conseguir fazer isto ou aquilo a nível
pessoal…” JF07
“…os jovens hoje veem o trabalho de uma
forma até diferente, mas executam o
trabalho também de uma forma
diferente…” AM05

As gerações mais novas
encaram o trabalho de forma
“…o pessoal mais velho já se conformou
diferente dos adultos
porque também antigamente era muito a
mentalidade, opa arranjei aqui emprego
vou ficar aqui a minha vida toda…”JM01

As gerações mais novas
querem ganhar mais e
trabalhar menos

“…eu acho que os nossos jovens como
estamos num momento economicista de
que tudo é dinheiro, eles acham que
trabalham têm que ter um pagamento
superior àquilo que se teria que ter no
início de uma carreira eu vejo as coisas de
uma outra forma.” AF07
“…enquanto que nós queremos sempre
mais, mais, mais remuneração financeira e
se for possível menos esforço físico menos
desenvolvimento pessoal menos trabalho,
lá está, tanto melhor…” JF11

As gerações mais novas não
querem trabalhar
Não têm objetivos na vida

“…as camadas mais jovens que nós temos
neste momento são bastante adversas ao
trabalho, a terem horários fixos, a
trabalhem no formato que nós
trabalhamos…” AF06

79
Anexo IV: Categorias, componentes e exemplos

“…portanto os mais velhos de uns para os
outros dizem que os mais novos agora
trabalham e não querem nada…” AM04

Os pais das gerações mais
novas não fazem bem o seu
papel

“…está diferente porque os pais que eu
sou também e que se esforçam (…) a gente
exagera no cuidar dos filhos no apoiar os
filhos…” AM04
“…há um abuso de proteção dos mais
velhos para com os mais novos…” AM04

As gerações mais novas
valorizam o trabalho

“…eu vejo as pessoas mais novas à minha
volta que estão a iniciar a sua vida no
trabalho acho que valorizam o trabalho e
até acredito que são gerações que se calhar
também ao contrário do que se pode
pensar acho que têm muito para dar …”
AF05
“…quero acreditar que estes jovens, mais
cedo ou mais tarde, alguns mais tarde que
mais cedo, mas vão… vão dar valor a isso,
porque acho que é essencial.” AM02

As gerações mais novas
mudam a sociedade

“…e nós gerações atualmente para já cada
vez mais notas que… em termos de voto
somos as pessoas que votam sempre a
favor de novas ideologias somos muito
mais (…) abertos à mudança e está tudo
relacionado tipo a legalização de drogas,
vegetarianismo,
giraways,
todas
estas……de certeza que há muitas mais
que tu conheces e tipo começam na nossa
altura e propagam-se para gerações mais
novas e para elas aquilo já é o normal…”
JM05

É necessário integrar as
gerações no local de
trabalho

“…o grande problema disso é nós a
sociedade ou as empresas ainda não
entenderem que é preciso integrar a
juventude com algumas pessoas já com
alguma idade, isso era muito importante,
as empresas hoje não veem esse desafio
para o seu crescimento e depois vemos
empresas que realmente depois chegam a
certa altura e epá olha aquele foi para a
reforma e aquele foi para a reforma e
começam a entrar ali um bocadinho em…
eu
tenho
conhecimento
disso
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portanto…essas
AM05

diferenças

assim…”

“…mas acho que tem tendência a mudar a
mentalidade assim, os patrões já de uma
certa idade acho que vão ter tendência a
mudar de mentalidade, têm que se adaptar
também ao que o pessoal mais novo
acha…” JM01
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Tabela 1. Frequência de adultos e respetivas percentagens que enunciam as componentes da categoria Área familiar e pessoal
da Dimensão I - Importância do trabalho
Dimensão I: Área familiar e pessoal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Total
Família e amigos são mais
importantes que o trabalho
Constituição de família
A área pessoal é importante
Amigos não são a prioridade
Família e trabalho são igualmente
importante

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

%

17

89,5%

0
4
1

0%
21,1%
5,3%

1

5,3%

Tabela 2. Frequência de jovens e respetivas percentagens que enunciam as componentes da categoria Área familiar e pessoal
da Dimensão I - Importância do trabalho
Dimensão I: Área familiar e pessoal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
Família e amigos são mais
importantes que o trabalho
Constituição de família
A área pessoal é importante
Amigos não são a prioridade
Família e trabalho são igualmente
importante

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

14

77,7%

x

1
5
0

5,6%
27,8%
0%

2

11,1%

x
x

x
x

x

x
x

%
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Tabela 3. Frequência de adultos e respetivas percentagens que enunciam as componentes da categoria Área profissional
da Dimensão I - Importância do trabalho

Trabalho à frente da família
É o mais importante por estar em início
de carreira
O trabalho já foi o mais importante
É uma segunda família
O trabalho é muito importante/ faz falta
O trabalho não é o mais importante
O trabalho não é importante
Sem necessidade de remuneração
continuava a trabalhar
Sem necessidade de remuneração continuava
a trabalhar num formato diferente
Sem necessidade de remuneração deixava
de trabalhar/Fazia coisas que gostasse mais
Faz parte da identidade
Não faz parte da identidade

Dimensão I: Área profissional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Total
%
x
x
x
3
15,8%

x
x

x
x

x
x
x

x

x

x
x
x

x

x

x

x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

0

0%

2
1
13
5
1

10,5%
5,3%
68,4%
26,3%
5,3%

3

15,8%

6

31,6%

6

31,6%

8
1

42,1%
5,3%
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Tabela 4. Frequência de jovens e respetivas percentagens que enunciam as componentes da categoria Área profissional
da Dimensão I - Importância do trabalho

Trabalho à frente da família
É o mais importante por estar em início
de carreira
O trabalho já foi o mais importante
É uma segunda família
O trabalho é muito importante / faz falta
O trabalho não é o mais importante
O trabalho não é importante
Sem necessidade de remuneração
continuava a trabalhar
Sem necessidade de remuneração continuava
a trabalhar num formato diferente
Sem necessidade de remuneração deixava
de trabalhar/Fazia coisas que gostasse mais
Faz parte da identidade
Não faz parte da identidade

Dimensão I: Área profissional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
%
x
x
2
11,1%
x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

11,1%

x

0
1
12
5
0

0%
5,6%
66,7%
27,8%
0%

x

5

27,8%

11

61,1%

0

0%

11
2

61,1%
11,1%

x

x
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Tabela 5. Frequência de adultos e respetivas percentagens que enunciam as categorias da Dimensão II – O que é o trabalho

Aspetos humanos do trabalho
Aspetos financeiros do trabalho
Aspetos simbólicos do trabalho
É diferente de emprego
É um processo
Tem deveres
Tem uma hierarquia
É uma ocupação
Requer esforço
Contribui para o funcionamento da sociedade
Pode ter conflitos
Afeta a saúde
As profissões têm um estatuto

Dimensão II: O que é o trabalho
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
x x x x x x x x x x
x
x x x x x x x x x x
x
x
x
x
x
x
x
x x
x x x x x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x

x
x

x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x
x
x
x

12 13 14 15 16 17 18 19 Total
%
x
x
x
x
x
x
x
x
19
100%
x
x
x
x
x
x
x
x
19
100%
x
x
x
6
31,6%
1
5,3%
x
x
4
21,1%
x
x
x
x
x
14
73,7%
0
0%
x
x
x
x
x
12
63,2%
x
x
x
x
x
15
78,9%
x
x
7
36,8%
x
x
x
x
x
x
9
47,4%
x
x
x
x
10
52,6%
2
10,5%
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Tabela 6. Frequência de jovens e respetivas percentagens que enunciam as categorias da Dimensão II – O que é o trabalho
Dimensão II: O que é o trabalho
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total %
Aspetos humanos do trabalho
x x x x x x x x x x
x
x
x
x
x
x
x
x
18
100%
Aspetos financeiros do trabalho
x x x x x x x x x x
x
x
x
x
x
x
x
x
18
100%
Aspetos simbólicos do trabalho
x
x
x
x
x
x
6
33,3%
É diferente de emprego
x
x
x
x
4
22,2%
É um processo
x
x
x
x
4
22,2%
Tem deveres
x x x x x
x x x x
x
x
x
x
x
14
77,8%
Tem uma hierarquia
x x x
x x x
x
7
38,9%
É uma ocupação
x x x
x
x
x
x
x
x
x
x
11
61,1%
Requer esforço
x x
x x x x x x x
x
x
x
x
x
x
15
83,3%
Contribui para o funcionamento da sociedade
x x
x
x
x
x
6
33,3%
Pode ter conflitos
x x x
x
x
x
x
x
x
x
x
11
61,1%
Afeta a saúde
x x
x x x x x
x
x
x
x
x
x
13
72,2%
As profissões têm um estatuto
x
x
x
x
x
5
27,8%
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Tabela 7. Frequência de adultos e respetivas percentagens que enunciam as categorias da Dimensão III – Relação como trabalho
Dimensão III:
1 2 3 4 5 6
Preferência em manter o local de trabalho x
x x x
Preferência em mudar de local de trabalho
x x x
Visão negativa do trabalho
x

Relação com o trabalho
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Total %
x x x x
x
x
x
x
x
x
x
x
16
84,2%
x
x x
x
x
x
9
47,4%
x
x
x
4
21,1%

Tabela 8. Frequência de jovens e respetivas percentagens que enunciam as categorias da Dimensão III – Relação como trabalho
Dimensão III: Relação com o trabalho
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total %
Preferência em manter o local de trabalho
x x
x
x
x
x
x
x
8
44,4%
Preferência em mudar de local de trabalho
x x x x x x
x
x
x
x
x
x
12
66,7%
Visão negativa do trabalho
0
0%
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Tabela 9. Frequência de adultos e respetivas percentagens que enunciam as categorias da Dimensão IV – O que se valoriza no trabalho
Dimensão IV: O que se valoriza no trabalho
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Flexibilidade no local de trabalho x x x
x x
Conteúdo do trabalho
x
x
Superiores hierárquicos
x x x x x
x
x
x
Funcionamento da organização
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Remuneração
x x x x x x x x x x
x
x
x
Aspetos humanos do trabalho
x
x
Boas condições de trabalho

14 15 16 17 18 19 Total
3
x
3
x
x
4
8
x
x
x
x
x
x
15
x
x
x
x
x
18
x
x
x
x
6

%
15,8%
15,8%
21,1%
42,1%
78,9%
94,7%
31,6%

Tabela 10. Frequência de jovens e respetivas percentagens que enunciam as categorias da Dimensão IV – O que se valoriza no trabalho
Dimensão IV: O que se valoriza no trabalho
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total %
11,1%
x
x
2
Flexibilidade no local de trabalho
22,2%
x
x
x
x
4
Conteúdo do trabalho
27,8%
x x x
x
x
5
Superiores hierárquicos
22,2%
x
x
x
x
4
Funcionamento da organização
88,9%
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
16
Remuneração
100%
x x x x x x x x x x
x
x
x
x
x
x
x
x
18
Aspetos humanos do trabalho
11,1%
x
x
2
Boas condições de trabalho
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Tabela 11. Frequência de adultos e respetivas percentagens que enunciam as categorias da Dimensão V – O presente e o futuro do
trabalho
Dimensão V: O presente e o futuro do trabalho
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
x x
x x x x x x x
x
x
Mudanças no valor do trabalho
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Mudanças no trabalho
x
x x
Mudanças na sociedade e nas pessoas
x x
x
x
x
x
Avanços tecnológicos
x
x x x x
x
x
Diferenças entre as gerações

14 15 16 17 18 19 Total %
78,9%
x
x
x
x
15
78,9%
x
x
x
x
15
31,6%
x
x
x
6
42,1%
x
x
8
63,2%
x
x
x
x
x
12

Tabela 11. Frequência de jovens e respetivas percentagens que enunciam as categorias da Dimensão V – O presente e o futuro do
trabalho
Dimensão V: O futuro do trabalho
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
x x x x x x x x x x
x
Mudanças no valor do trabalho
x
x
x
x
x
x
Mudanças no trabalho
x
x
x
Mudanças na sociedade e nas pessoas x
x
x
x
Avanços tecnológicos
x x x
x
x
Diferenças entre as gerações

12 13 14 15 16 17 18 Total %
x
x
x
x
x
x
17
94,4%
x
x
x
x
x
11
61,1%
x
5
27,8%
x
x
x
6
33,3%
x
x
x
8
44,4%

