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O GRANDE DESAFIO 

Começar a estudar foi um desafio! 

Depois de tantos a anos a desejar!... 

Se não fosse agora desconfio,  

Que nunca mais iria iniciar. 

 

No início a licenciatura,  

Sem no mestrado pensar!  

Apesar de muita censura, 

Só me deu ânimo para avançar!... 

 

Comecei com muita garra, 

E com vontade de vencer! 

Apesar do trabalho ser barra,    

Nunca me soube merecer! 

 

Vou contribuir para a sociedade…! 

Para um mundo melhor,  

Sem nunca descurar a verdade… 

Pois tudo tem o seu valor! 

 

Quero exercer a profissão, 

Ser socióloga a valer! 

Fazer o bem sem ilusão, 

De todos os problemas conter!... 

Clara Castro 
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“A articulação trabalho/família em casais que trabalham na mesma empresa: uma análise de 

género” 

 

RESUMO 

 

A vida das pessoas envolve uma pluralidade de papéis sociais, cujo desempenho prevê a existência 

de recursos pessoais ilimitados disponíveis. A articulação dos papéis associados à vida familiar e ao 

contexto do trabalho constitui um problema de difícil resolução para os indivíduos, devido aos efeitos 

recíprocos e da sua acumulação na qualidade de vida. O trabalho e a família são duas dimensões 

fundamentais na vida dos indivíduos que nem sempre conseguem deixar o trabalho à porta de casa, 

verificando-se que a agenda profissional raramente se mantém longe das exigências, das rotinas ou 

até dos imprevistos familiares. Esta dissertação de mestrado aborda a relação dos casais que 

trabalham na mesma empresa, englobando duas empresas privadas portuguesas no mesmo ramo de 

atividade, na zona norte de Portugal. A partir de uma perspetiva sociológica de género, centramo-nos 

na forma como a relação entre o trabalho e a família é vivida pelos casais e por ambos os géneros 

num mesmo contexto laboral. Nesta tese exploramos o estudo de caso qualitativo, utilizando as 

entrevistas com o intuito de verificar se existem dificuldades e/ou conflitos que resultam da tentativa 

da conciliação do trabalho-família no seio dos casais analisados. Os discursos na primeira pessoa 

revelaram-nos determinadas atitudes perante o mundo da empresa e o mundo da casa, fornecendo-

nos assim uma explicação para as práticas e formas de viver dos indivíduos na construção da sua 

identidade, quando confrontados com as suas obrigações laborais e familiares.  
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“The work / family relationship in couples working in the same company: a gender analysis” 

 

ABSTRACT  

 

Persons’ life involves a plurality of social roles, whose performance foresees the existence of available 

unlimited personal resources. The balance between family roles and work contexts constitutes a 

difficult problem to solve, due to their mutual effects and accumulation in one’s quality of life. Work 

and family are two fundamental dimensions in the lives of individuals, who are not always able to 

leave work at their doorsteps, and their professional agenda is rarely kept away from the 

requirements, routines or even family unexpected circumstances. This master's dissertation 

addresses the relationship of couples that work at the same company, carried out in two Portuguese 

private companies in a similar branch of activity, in the northern part of Portugal. Starting from a 

sociological perspective of gender, we focussed on the way the relationship between work and family 

is experienced by couples and by both genders, in the same job environment. In this thesis, we 

explored the qualitative case study, using interviews in order to verify the existence of difficulties /or 

conflicts that result from the attempt of making the work and family domains more compatible, within 

the couples analysed. First-person speeches have revealed certain attitudes towards the business 

world and the home world, thus providing an explanation for individuals' practices and ways of living in 

the construction of their identity, when faced with their work and family obligations.  
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INTRODUÇÃO 

 

Temos como propósito deste estudo abordarmos a mudança da sociedade contemporânea, 

onde se altera a estrutura e o funcionamento das famílias e do trabalho. Assim, trazemos vários 

testemunhos de experiências partilhadas para reflexão, através de dois grupos de casais de duas 

empresas do setor industrial internacional, estudando como vivem a realidade nos dois contextos 

comuns (empresa e lar), numa análise sociológica deste tempo e com tudo isto, que implica de 

aposta nas suas vidas. 

Quando olhamos para o mundo em que vivemos, podemos verificar as grandes mudanças 

sociais que ocorreram de uma forma brusca e desordenada; naturalmente as famílias sofreram 

transformações, não só na sua estrutura, mas também na forma como os seus membros se 

relacionam e vivem o seu dia-a-dia. Essas mudanças tiveram origem em grande parte no 

crescimento da industrialização, no avanço tecnológico e no crescimento do capitalismo 

globalizado. 

Foi devido a este crescimento do capitalismo, que a estrutura da família foi afetada, através do 

valor económico atribuído ao trabalho fora de casa, e esse impacto nunca foi tão visível como 

nas últimas décadas, permitindo que os dois membros do casal exerçam atividades profissionais 

fora do ambiente doméstico, contribuindo desta forma para o orçamento familiar. 

Como a sociedade moderna evoluiu, também o significado que o ser humano dá ao trabalho 

continua a ser diversificado. Alguns consideram-no como um meio de sobrevivência, interferindo 

diretamente nas questões financeiras e familiares, e também é visto pelas gerações atuais como 

um meio de obter recursos financeiros para alimentar a vida fora do trabalho, em todas as suas 

atividades. Outros veem-no como uma forma de realização profissional e pessoal, dando estes 

muita importância ao equilíbrio entre os papéis sociais que desempenham, dado que 

progressivamente a vida fora do trabalho constitui o centro de reconhecimento e identidade 

(Gramacho, 2012: 1-7). 

 

Gramacho (2012) afirma, no seu estudo, que as mudanças nos valores relativos ao trabalho, 

foram acompanhadas por várias mudanças sociais e culturais, justificando que isso se deveu à 

entrada das mulheres no mercado do trabalho e as novas formas familiares. Sabe-se que 

existem cada vez mais famílias em que ambos os membros do casal trabalham, destacando que 

muitos desses casais encontram dificuldades em responder às exigências dos seus papéis 
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profissionais e familiares, implicando da parte destes uma maior capacidade de adaptação à 

realidade da vida familiar e laboral (Gramacho, 2012: 2). 

Na sociedade portuguesa desde o 25 de Abril, o movimento de transformação do papel 

económico no mercado de trabalho, situa-se nos anos anteriores à década de 60. Com a guerra 

colonial e a emigração dos homens as mulheres são empurradas para o mercado do trabalho 

profissional, contribuindo estas para a subsistência da família empregando-se na agricultura ou 

no sector dos serviços. Por isso surge um número crescente de mulheres a substituir os homens 

em muitas áreas que estavam em expansão e com falta de mão-de-obra. No entanto, com este 

movimento a conquista feminina da esfera pública não parou e tem-se intensificado até à 

atualidade. Esta modernização da sociedade portuguesa tem exercido transformações nas 

relações intrafamiliares, tendo estas sido acompanhadas por uma entrada masculina na esfera 

da vida privada mais gradual, embora tradicionalmente reservada às mulheres (Wall, 2010: 18). 

Para a maioria dos trabalhadores da sociedade contemporânea, como afirma Pinto (2002), “o 

trabalho e a família são as esferas dominantes, encontrando-se estes dois domínios da vida dos 

indivíduos bastante interligados.” Até há bem pouco tempo as carreiras profissionais 

experimentavam poucas variações nas suas características, pois tratava-se na sua maioria de 

homens casados e com filhos, sem preocupação com o eventual conflito entre o trabalho e as 

suas obrigações familiares. A sua responsabilidade e estabilidade pessoal eram necessárias para 

o seu desempenho profissional, uma vez que na altura o modelo de carreira se baseava no 

pressuposto de que o homem era o “chefe de família” e que a mulher era a “fada do lar”, por 

isso os problemas entre a vida familiar e a vida profissional eram praticamente inexistentes ou 

simplesmente ignorados, até pelos empresários e teóricos de gestão no mercado de trabalho 

(Pinto, 2002: 2).  

A esfera familiar e profissional tocam-se de várias formas, cada uma delas exige recursos, como 

tempo e energia sendo necessário equilibrá-las, por essa razão tradicionalmente acreditava-se 

que o homem tinha que manter o trabalho «afastado» da família, pois os problemas familiares 

podiam influenciar negativamente o desempenho no trabalho. Esta crença era suportada, pela 

visão do facto de que na maioria dos casos, apenas os homens trabalhavam, por isso estas duas 

esferas da sua vida deveriam manter-se afastadas, uma vez que as mulheres eram responsáveis 

pela gestão da vida familiar e doméstica (Gramacho, 2012: 1). 

Não há qualquer valor monetário atribuído ao trabalho produtivo doméstico, continuando a ser 

excluído do espaço económico e a ser executado pelas mulheres. Sendo desta forma 
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desvalorizado os homens resistem a participarem quotidianamente nesse domínio privado. As 

desigualdades verificam-se também no mercado de trabalho, pois as mulheres arranjam 

trabalhos precários, ganham menos do que os homens persistindo a ideia numa escolha, que na 

prática as leva a ficar em casa dependendo totalmente dos maridos (Patel, 2005: 8). 

Muitos indivíduos durante a vida ativa são trabalhadores, pais e/ou mães membros de um casal 

e têm frequentemente que desenvolver estes papéis simultaneamente. Embora estas duas 

esferas sejam interdependentes, necessitam de tempo, energia e envolvimento para que se 

possa conseguir um desempenho eficaz no trabalho e na família. Ao tentar combinar os diversos 

papéis dependendo do envolvimento em determinados momentos ou circunstâncias podem 

dificultar a participação num ou no outro papel (trabalho/família) ou (família/trabalho) gerando 

por vezes conflitos (Greenhaus & Beutell, 1985); (Pinto 2002: 5). 

 

Em alguns países europeus de modernidade avançada, as taxas de atividade feminina são 

elevadas acompanhando a conciliação entre o trabalho e a vida familiar que é promovida pelo 

estado, existindo um progressivo equilíbrio dos estatutos e papéis atribuídos à mulher e ao 

homem no seio do grupo familiar. Como vemos na sociedade portuguesa, apesar de alguns 

avanços, ainda existem comportamentos bastante tradicionais no que toca ao apoio da família, 

que em muitos casos a prestação de cuidados dos filhos ou familiares idosos e doentes, essa 

responsabilidade é exercida pelas mulheres, uma vez que os apoios públicos são escassos, 

como o acolhimento e prestação de cuidados a crianças com idade inferior a 2 anos (creches), 

idosos e/ou dependentes e os chamados serviços de proximidade (Guerreiro, 2006: 5). 

 

Ao longo dos últimos anos têm-se intensificado no contexto português, as iniciativas no âmbito 

da conciliação trabalho-família e da igualdade entre mulheres e homens (Guerreiro, 2010). A 

Constituição da República Portuguesa, desde 1976 que ressalva também os princípios da 

igualdade e da não discriminação em função do sexo, e na última revisão do Código Civil ficou 

estabelecido a nível da família, idênticos direitos a ambos os elementos do casal, abolindo a 

figura do chefe de família e atribuindo iguais responsabilidades ao pai e à mãe na manutenção e 

educação dos filhos; (Guerreiro, 2010: 5; Guia regional, 2010: 3). 

As questões da conciliação trabalho-família começaram a ser incluídas na agenda política 

portuguesa, apesar de alguns esforços da legislação geral que elabora, criando comissões, 

planos e declarações de princípios para conseguir articular as políticas desenvolvidas no domínio 
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destas duas esferas sociais, a sua implementação nas organizações encontra dificuldades devido 

à perceção sobre os conceitos de empresa amiga da família, bem-estar organizacional e boas 

práticas empresariais na sua competitividade (Guerreiro, 2004: 2). 

Com a existência da temática do Work-Life Balance, esta questão tem sido reconhecida como 

um dos maiores desafios das sociedades modernas, mesmo em tempo de instabilidade laboral, 

a Comissão Europeia coloca-o como um dos principais assuntos, em que recomenda que cada 

país melhore os aspetos estruturais associados às práticas laborais como a flexibilização dos 

horários de trabalho e também de uma rede de serviços para a prestação de cuidados infantis e 

a idosos (Andrade, 2011: 42). 

Verifica-se um esforço legislativo em definir políticas sociais e organizacionais “amigas da 

família” (Family-Friendly Policies), como forma a minimizar os conflitos que não são isentos nas 

relações entre papéis profissionais e familiares no dia-a-dia no contexto das famílias. O destaque 

das relações muitas vezes conflituosas entre o trabalho e a família, condicionam o bem-estar e a 

qualidade de vida, tanto no trabalho como nas restantes esferas de vida do indivíduo, caso estas 

consequências desencadeiem efeitos prolongados afeta-os a nível individual, familiar e social 

(Idem). 

Já nos anos 80 do século XX se identificavam dificuldades em conciliar o trabalho e a família nos 

diversos estudos, alertando como sendo o fator tempo que dá origem a estes problemas, que se 

iniciaram na dimensão individual interiorizando a sua incapacidade, ao nível do trabalho torna-se 

uma interferência que poderá facilmente expandir-se para um âmbito mais alargado como a 

família e a sociedade em que se vive atualmente (Idem). 

 Como o conflito entre vida pessoal e vida profissional está inter-relacionado apesar de serem 

dois mundos diferentes, pode ter origem tanto no universo do trabalho, quando as 

responsabilidades profissionais interferem no cumprimento de obrigações familiares (conflito 

trabalho-família), ou no domínio da vida pessoal, quando obrigações relacionadas com a família 

prejudicam o desempenho no trabalho (conflito família-trabalho) destacam-se esta temática na 

literatura internacional (Oliveira, 2013: 3). 

Há outros autores com visões mais otimistas, explicando que os indivíduos que participam em 

vários papéis na sua vida, podem viver experiências positivas na acumulação das múltiplas 

funções, produzindo efeitos benéficos para o trabalho e/ou família tornando-se enriquecedor. 

Referem que essas experiências do trabalho e da família podem funcionar como aditivo para o 

bem-estar do individuo, proporcionando-lhe satisfação com a vida (Greenhaus, 2006: 73). 
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 É neste sentido que Ratenen define o equilíbrio trabalho-família como “satisfação de um bom 

funcionamento no trabalho e em casa, com um mínimo de conflito de papéis” (Ratenen, 2009: 

27). 

 

Após uma pesquisa bibliográfica da literatura existente sobre a temática que nos propomos 

estudar, partimos da nossa questão inicial: “Que fatores explicam a forma como os casais 

conciliam a vida familiar e profissional trabalhando na mesma empresa?” Não tendo encontrado 

o registo de trabalhos em Portugal que explorassem a esta temática em relação aos contextos 

comuns aos dois membros do casal. Iniciamos esta proposta de estudo com casais que 

trabalham na mesma empresa no setor privado da região Norte de Portugal, na indústria 

internacional. Explorando o contexto de duas empresas do mesmo ramo de atividade da zona 

Norte e o contexto familiar, podemos constituir com esta investigação um instrumento valioso 

para o conhecimento sociológico, sobre estas realidades vividas no contexto nacional. 

 

Iremos debruçar-nos no estudo de caso destas duas empresas do mesmo ramo de atividade da 

região Norte, seguindo a metodologia qualitativa, utilizando as técnicas de amostragem e 

entrevista para assim podermos analisar de que forma os casais conciliam o trabalho-família nos 

respetivos núcleos familiares, como repartem ou ajustam as responsabilidades familiares e as 

tarefas domésticas. 

 

A nossa preocupação baseou-se em analisar os textos que abordassem o tema que nos 

propomos investigar - a conciliação do trabalho e família - para enquadrarmos o nosso tema no 

contexto português da zona Norte das duas empresas, onde trabalham os casais que iremos 

entrevistar. Vamos, mais concretamente, verificar se os depoimentos e a visão na perspetiva de 

género dos casais em análise corroboraram a teoria que alguns autores defendem, que a 

conciliação do trabalho-família é difícil de ser atingida, podendo mesmo originar conflitos. 

 

Seguiram-se alguns critérios em relação à seleção desta amostra, a nossa população alvo são 

apenas os casais que trabalham no interior da mesma empresa, em duas empresas distintas do 

mesmo ramo de atividade na região Norte do nosso país. Para que os objetivos do nosso estudo 

tenham algum fundamento na análise da articulação do trabalho profissional e das 

responsabilidades familiares, vamos analisar as estratégias que estes casais usam para 
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conseguirem estabilidade nas rotinas e imprevistos familiares e laborais. Debruçando-nos mais 

sobre o caráter social nestas duas esferas da vida destes casais, tentaremos saber se interferem 

no equilíbrio do quotidiano destas famílias no mundo atual. 

Este trabalho será organizado em quatro partes onde abordaremos as várias etapas que 

delinearam a sua execução. Na primeira parte, capítulo I apresentamos uma abordagem sobre a 

visão de alguns estudos sobre o tema, os conceitos abordados, destacando desta revisão da 

literatura a questão da conciliação entre o trabalho e a família: a evolução da conciliação do 

trabalho-família ao longo dos anos numa perspetiva cultural, social e geracional na Europa, 

centrando-se mais em Portugal e na região Norte. A revisão da literatura foi subdividida por 

temáticas destacando: a definição dos conceitos de trabalho e família e a sua interdependência; 

a perspetiva do conflito, do enriquecimento e/ou equilíbrio como os temas mais estudados na 

relação entre o trabalho e a família, como a tentativa da sua conciliação. 

A segunda parte, capítulo II destina-se à apresentação da opção e metodologia que foi utilizada 

para a composição desta investigação. Por isso, nesta segunda parte do trabalho começamos 

por apresentar as opções metodológicas explicando o enquadramento da análise qualitativa e a 

técnica de recolha de dados utilizada. Na recolha de informação descreve-se os instrumentos 

utilizados e também os procedimentos usados, métodos e técnicas adotadas, tanto como a sua 

aplicação neste estudo. 

Na terceira parte, capítulo III apresentamos a caraterização dos indivíduos sujeitos a entrevista e 

os dados recolhidos através das entrevistas (semidiretivas) aos casais trabalhadores da mesma 

empresa, de duas empresas distintas. O guião utilizado para entrevistar os homens e mulheres 

contém um conjunto de questões com algum grau de uniformidade a todos os participantes do 

estudo. 

Na quarta e última parte, do capítulo IV após a análise qualitativa, demonstramos os resultados 

obtidos, como as principais conclusões atingidas, também algumas considerações finais, após 

uma espécie de reflexão sobre as suas limitações que surgiram no estudo, e ainda propomo-nos 

conseguir algumas pistas na perspetiva de futuras investigações.  
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CAPÍTULO I- ARTICULAÇÃO TRABALHO-FAMÍLIA  

 

Num mundo globalizado e numa sociedade cada vez mais competitiva exige-se que os 

trabalhadores desempenhem na perfeição os seus papéis, quer seja no mundo do trabalho, quer 

seja no seio familiar. Torna-se um grande desafio o desempenho nas duas dimensões, sendo 

elas centrais na vida dos indivíduos, encontrar o equilíbrio entre ambas parece não ser fácil. A 

tentativa de conciliar o trabalho e a família torna-se bastante exigente, e não sendo facilitado aos 

trabalhadores o desempenho nestas duas esferas, dá por vezes origem a conflitos (Costa, 

2012:6; Gramacho, 2012:6).  

Os indivíduos tendem a desempenhar uma pluralidade de papéis sociais e associa-se que 

existam recursos pessoais disponíveis ilimitados para o este desempenho. Exige-se a articulação 

desses papéis associados mais à vida familiar e ao contexto de trabalho. Quando constitui um 

problema, a sua resolução torna-se difícil e poderá afetar a qualidade de vida de todos os 

membros do agregado familiar. 

 

1.1- As relações sociais e políticas da família e do trabalho 

 

Dando seguimento à nossa problematização, incluímos um breve enquadramento teórico, onde 

descrevemos algumas perspetivas e teorias que alguns autores identificaram como importantes 

para esta temática. Construímos desta forma o nosso quadro teórico como orientador do nosso 

objetivo e das nossas reflexões. 

 

Quadro 1- Modelo orientador da pesquisa 

Hipóteses 

Principais 
Conciliação da vida Conflito trabalho e família 

Hipóteses 

Secundárias 
Profissional Familiar Género Comportamentos 

Tradicional 
Sim /Não 

 

Sim /Não 

 

Sim /Não 

 

Sim /Não 

 

Intermédia 
Sim /Não 

 

Sim /Não 

 

Sim /Não 

 

Sim /Não 

 

Igualitária 
Sim /Não 

 

Sim /Não 

 

Sim /Não 

 

Sim /Não 
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Esta investigação exploratória orienta-se inicialmente por algumas questões, neste capítulo de 

contextualização. Introduzimos as mais centrais, estas atravessam os vários capítulos deste 

estudo, bem como a pesquisa que lhe serviu de base. Considerando a nossa questão de partida: 

“Que fatores explicam a forma como os casais conciliam a vida familiar e profissional 

trabalhando na mesma empresa?” 

- Partimos da ideia que existem dificuldades em conciliar trabalho e família, mas verificar-se-á 

nos casais trabalhadores na mesma empresa? 

- Que estratégias usam para enfrentar tais desafios? 

 Estas são algumas questões que procuramos analisar e debater, sendo estas abordagens que 

consideramos elementares à introdução e compreensão da temática que visamos estudar. 

As famílias no século XIX estavam integradas numa mesma atividade económica, permitindo que 

existisse mistura entre a vida privada e o trabalho produtivo. O orçamento familiar e profissional 

confundiam-se, pois o sucesso da empresa familiar dependia da contenção dos gastos 

domésticos para que não faltasse dinheiro para o novo investimento (Patel, 2005: 51). 

Os trabalhadores independentes eram na maior parte agricultores, artesãos e comerciantes onde 

estes tornavam a família numa unidade de produção autónoma, mobilizando-a para a exploração 

agrícola ou para o comércio. Por isso na atividade agrícola os filhos mais novos e os familiares 

mais idosos levavam as vacas para as pastagens, os adolescentes faziam o trabalho de criados, 

as mulheres tratavam das hortas e do galinheiro. No comércio, ou entre os artesãos, a mulher 

tratava das contas e os filhos, depois da escola, ajudavam na loja ou faziam os recados (Idem). 

 

O trabalho fora de casa começou a ter uma importância crescente, pois nas fábricas ganhava-se 

melhor e tinha-se mais tempo disponível para outras atividades. Permitiu por um lado uma 

separação entre o espaço profissional e o espaço familiar, e por outro lado havia um ganho 

monetário maior, apesar das condições de trabalho serem desorganizadas e precárias. Os 

trabalhadores deslocavam-se entre os diferentes locais de funcionamento da fábrica, o que 

atrasava o processo produtivo e provocava frequentemente o recurso à mão de obra infantil para 

rentabilizar a produção (Idem). 

 

Hoje assiste-se à sociedade moderna que evoluiu, e o significado que os atores sociais dão ao 

trabalho é diverso, e também evoluiu. Consideram-no a maior parte dos indivíduos como um 

meio de sobrevivência e que vai interferindo diretamente nas questões financeiras e familiares, 
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por outros é visto como uma forma de realização profissional e pessoal. Por isso a fusão do 

mundo do afeto e do mundo do trabalho tem origem histórica e vai criando os dois universos 

distintos, o lar e a fábrica impedem a subjetivação do indivíduo no trabalho e empurrando o ser 

subjetivo dos indivíduos para fora da fábrica, restringindo-os ao lar. O ambiente de trabalho era 

considerado espaço exclusivo para o exercício da força de trabalho, deixando a afetividade para a 

vida privada, tendencialmente este tornava-se muitas vezes insuportável (Jordani, 2013: 2).  

 

Toda a carga do trabalho acaba por se deslocar nas relações afetivas e emocionais do ser 

humano e as tensões originadas pelo trabalho permanecem quase intactas. Para lutar contra a 

desafetivação insuportável do ambiente de trabalho, o trabalhador inventa as relações laborais e 

laços, as chamadas relações informais do trabalho, onde é possível recriar os afetos e a 

subjetividade clandestinamente. É através das relações informais que advêm do ambiente de 

trabalho, que surgem possibilidades das relações se intensificarem e em muitos casos dando 

origem as uniões conjugais no contexto do trabalho, que estudaremos em seguida (Jordani, 

2013: 7). 

Com a evolução dos acontecimentos políticos e económicos, a mudanças de valores sociais 

tiveram reflexos claros nas organizações, como por exemplo no controle e responsabilidade do 

indivíduo na sua tarefa. Foram criados conceitos mais sofisticados de organização do trabalho, 

para fazer face à intensa competição por mercados mundiais, o que levou a um novo modelo na 

gestão de talentos. 

As relações entre capital e trabalho no mundo nos últimos anos modificaram-se, sendo 

necessário uma nova reorganização do trabalho. A empresa deve tornar-se um lugar desejado 

pelos profissionais de talento, onde estes se sintam satisfeitos em termos de qualidade de vida e 

que gostem e tenham prazer em desenvolver nela as atividades profissionais. Demonstrando que 

a melhor empresa será aquela que conseguir atrair e reter o maior número de talentos, mas 

atrair talentos não é uma tarefa fácil, pois esses são escassos e disputados. Com efeito, os 

verdadeiros talentos são poucos para assegurar a diferença, a sobrevivência e o crescimento 

competitivo da empresa (Jordani, 2013: 4-5). 

Os empregadores poderão implementar políticas amigas da família “family-friendly workplace,” 

usando-as como estratégias para recrutar e reter trabalhadores talentosos, podendo competir 

com os benefícios oferecidos por outros empregadores. Reconhecendo as necessidades pessoais 

e profissionais dos trabalhadores, é desta forma que respondem à necessidade do grande 
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número de profissionais que alcançaram cargos de responsabilidade e pretendem ter, ou já têm 

uma família e contribuindo desta forma para uma melhor conciliação entre o trabalho e a família 

e ainda para o aumento da produtividade dos seus trabalhadores (Pinto, 2002: 9). 

 

1.1.1- As transformações sociais e políticas da família portuguesa 

 

“A família é um corpo com vários membros, sendo todos necessários para o seu funcionamento 

em harmonia” (Graal, 2000: 7). 

 

Vamos começar por dar algumas definições de família segundo a visão de alguns estudos que 

dividem a família tradicional em três grupos domésticos. O primeiro é a família conjugal 

elementar, sem outros parentes para além do casal, a viver em casa. O segundo é a família-

tronco, que inclui a mãe, o pai, os filhos e um conjunto de avós. O terceiro é o grande lar de 

família múltipla, alargada a irmãos e irmãs tanto do marido como da mulher. Em qualquer um 

destes grupos há preferência pela autoridade por oposição a uma escolha individual livre, o que 

se traduz por um domínio patriarcal (Patel, 2005: 18). 

 

Weber (1991) vai definindo o casamento como uma união sexual entre duas pessoas que é 

reconhecida e aprovada socialmente. É através dele que um grande número de pessoas se 

tornam parentes, constituem linhas de descendência que ligam familiares consanguíneos (mães, 

pais, filhos e filhas e avós). Até os pais e irmãos e outros familiares de sangue tornam-se 

parentes do outro cônjuge através do casamento, e são os adultos que assumem a 

responsabilidade de cuidar das crianças. 

Muitos dos sociólogos consideram que não se pode falar de família como um modelo universal, 

com uma vida familiar de estrutura sólida e imutável, pois a família nuclear tradicional 

acompanhou as mudanças religiosas, económicas e sócio-culturais ao longo da segunda metade 

do Séc.XX. Dependendo do contexto onde a está família inserida, os seus membros tomam cada 

um a sua posição na estrutura e na forma, dentro das transformações que sofreu através dos 

tempos (Junqueira, 2008: 3). 

Pode-se dizer que a família procurou sempre um processo de adaptação com a realidade social, 

num determinado ambiente e num determinado período histórico; apesar da sua grande 

evolução, ainda hoje é considerada como uma das instituições fundamentais de uma 
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comunidade. Assistimos ao despertar da geração espontânea e natural que surge deste grupo 

social primário que é a família, pois é nela que os indivíduos nascem, crescem, são educados e 

se preparam para a sua futura inserção na sociedade (Jordani, 2013: 7). 

São identificadas algumas funções da família, como se vê no dia-a-dia absorve-se a cultura, 

aprende-se as regras de conduta e as leis para que se possa conviver na sociedade atual. Além 

disso é geradora de afetos, onde se encontra segurança e aceitação pessoal, aí procura-se 

energia para se poder enfrentar os desafios; proporcionados pela satisfação e sentimento de 

utilidade. Assegurando a continuidade das relações, ao permitir estabilidade e socialização, 

embora impositora da autoridade e do sentimento do que é correto (aprendizagem das regras e 

normas, direitos e obrigações características das sociedades humanas modernas), (Junqueira, 

2008: 2). 

 

Os referidos autores deixam bem claro, que apesar de todas as mudanças ocorridas na família a 

sua importância não mudou, continua a ser um pólo de sobrevivência, proteção e socialização 

primária, existindo também a transmissão do capital cultural, económico e da propriedade do 

grupo, desenrolando-se as relações de género e de solidariedade entre gerações desde sempre 

(Junqueira, 2008). Mesmo apesar de a família sofrer transformações de ordem histórica, ela 

assume como uma das mais significativas a emancipação das mulheres, principalmente das 

casadas, que começam a exercer atividades laborais e a ter encargos acrescidos que lideram 

durante o tempo de guerras. As mulheres começam a exercer e gozar de status, aptas a exercer 

os seus direitos, e aos poucos vão-se equiparando aos homens como sendo o pilar do sustento 

familiar e assistência nessas circunstâncias. A relação que passa a existir entre marido e mulher 

começa a diferencia-se, com a necessidade de equiparação e igualdade no campo amoroso, 

bem como no campo profissional. Podendo as mulheres começar a reivindicar e a conquistar o 

poder, controlando a sua individualidade e usando a sua de liberdade de expressão, iniciando as 

suas novas trajetórias quer no contexto familiar, quer no contexto profissional (Jordani, 2013:8; 

(Junqueira, 2008: 4). 

Como vemos as novas formas de instituição da família e principalmente das uniões conjugais 

obtiveram uma crescente evolução ao longo da história, que foram influenciadas e reguladas 

pelas transformações sociais e políticas com características específicas de cada época. A 

constituição das famílias com a legislação promulgada pelos Estados torna-se plural, ou seja, a 

sua constituição tanto pelo casamento civil, como pela união estável ou pela formação 
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monoparental, que se poderá basear no casamento civil gratuito, é facilitada a possibilidade de 

dissolubilidade, permite a igualdade entre os cônjuges e entre os filhos (Jordani, 2013: 8). 

Como já se viu a família nuclear moderna introduz a afetividade na relação conjugal, há um pai e 

um marido cuja autoridade vai diminuindo e há também uma mãe que trata de tudo e que está 

pronta a sacrificar-se pela sua família, nem que para isso tenha que abdicar da sua realização 

profissional e até dos seus interesses pessoais. Por isso com este tipo de família começa a surgir 

a privacidade, que adquire uma grande importância na resolução dos assuntos familiares sem o 

conhecimento da restante comunidade (Patel, 2005: 11). 

Surgiu a família pós-moderna a partir do momento em que se questionaram os valores familiares 

tradicionais e modernos, quando a sociedade despertou para as desigualdades. O ponto de 

viragem foi provocado por um lado com a entrada das mulheres no mercado de trabalho e por 

outro, na procura de uma sociedade mais justa no acesso aos direitos e de oportunidades, 

apesar da instabilidade e da estrutura ser cada vez mais diversificada nestas famílias (Idem). 

Como as questões da família de hoje são as questões de uma família pós-moderna ou pós-

tradicional, que vai vivendo num tempo acelerado, de incerteza, de inovação e de criação 

coletiva. Cada um trata do seu primado, do eu sobre o nós conjugal que desvaloriza a fidelidade 

e a perenidade, que vai favorecer a auto-realização de cada um. Numa relação conjugal da 

família pós-moderna, o casal tem consciência de que apesar de casados, eles são livres de 

decidirem a sua vida longe um do outro, assim como a decidem um com o outro, sem qualquer 

tipo de autorização ou aprovação que vá de encontro à vontade ou opinião do outro (Patel, 2005: 

26). 

 

Explicando um pouco a sociedade atual em que vivemos, na visão de Bauman classifica-a como 

modernidade líquida, em substituição do termo “pós-modernidade”. Utiliza o conceito sociedade 

líquida para explicar que a modernidade líquida se reflete no conjunto de relações e instituições 

que dão base a uma época de liquidez, de fluidez, de volatilidade, de incerteza e insegurança. 

Daí temos a forma de um sujeito líquido que assume inúmeras identidades e que se manifestam 

em momentos diferentes. Os dois são parâmetros de identificação distintos, que muitas vezes 

podem entrar em conflito, mas que fazem parte da construção identitária do mesmo sujeito 

(Bauman, 2008:3). 

Neste contexto Bauman refere que as relações sociais existem sem pressão para estabelecer 

qualquer responsabilidade mútua entre os seus participantes,  os relacionamentos tornam-se 
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frágeis, são uma mera conexão, tomam a nova forma que está vigente ao se relacionarem na 

modernidade líquida. Parece que todos podem, sem que haja algum remorso trocar os seus 

parceiros por outros melhores. Quando Bauman relembra que a qualidade das relações 

diminuem vertiginosamente, aponta a tendência de se tentar recompensá-las com uma 

quantidade absurda de parceiros, designando-a como amor líquido neste tempo de relações 

sociais frágeis, que cada vez mais se tornam em relações mercantilizadas e individualizadas na 

convivência quotidiana. As relações desenvolvem-se com aquilo que já se tem, não com aquilo 

que ambos estão a fim de ter nas suas vidas. Não se arrisca, por exemplo, a amar sinceramente 

(a entregarem-se) por isso é considerado amor líquido, parecendo que vivemos num mundo de 

incerteza (Bauman, 2008: 5). 

A constituição das famílias sofreram alterações nestas últimas décadas em Portugal, com um 

número crescente de divórcios ou nascimentos fora da conjugalidade, as famílias monoparentais 

e novos re-casamentos trazem grandes desafios na questão da conciliação do trabalho e família, 

às diversas formas de relacionamento familiar e novos contextos organizacionais (Guerreiro, 

2006: 6). 

 

Martine Segalen, (1999) aborda a questão das uniões livres que surgiram nos finais do século 

XIX, em consequência das más condições de vida que as mulheres da classe operária 

enfrentaram nos diferentes países. Essas uniões foram transformadas por influência da 

supervalorização das atividades produtivas, associando duas capacidades de trabalho e dois 

salários caracterizando um modelo familiar, valorizando a pessoa pela sua capacidade de 

produção e pela sua orientação ao viver em função de garantir as suas necessidades de 

sobrevivência e da família. Onde as relações sociais e familiares se refletem no sentimento, que 

é o mais importante da relação familiar e, consequentemente, se refletem nos papéis do homem 

e da mulher nas suas relações sociais (Segalen, 1999: 1). 

 

Segalen (1999) afirma que a igualdade entre homens e mulheres, embora se apresente de 

forma diferente de país para país, conforme as religiões, as culturas ou as tradições, não é um 

dado adquirido. Nas últimas décadas deram-se alguns passos tentando trilhar o “caminho da 

igualdade” introduzindo legislação a favor do direito de voto, do acesso à educação e saúde; das 

oportunidades iguais de emprego, implementando o sistema de quotas por género nos cargos de 

poder, e ainda o reconhecimento de direitos como a maternidade e paternidade, a igualdade 
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perante o divórcio e a igualdade de salários. No entanto, vemos que a prática não acompanha o 

ideal traduzido nestas regulamentações (Segalen, 1999: 2). 

Em Portugal, podemos situar-nos na revolução de Abril de 1974, à qual se seguiu em 1976, a 

aprovação da Constituição da República Portuguesa, propondo a igualdade entre a mulher e o 

homem no seio do casal, derrubando o papel do homem como chefe de família que tinha sido 

até então oficialmente estabelecido. Substituindo o modelo que vigorava de responsável pelo 

sustento dos membros do núcleo familiar, deixando a mulher, tal como os filhos de estarem 

subordinados à autoridade masculina. Estas, desenvolvem as responsabilidades da esfera 

doméstica com as do mundo laboral, impulsionadas pela mobilização militar ocorrida nas 

últimas décadas, necessitando de remuneração para as despesas do agregado familiar 

(Guerreiro, 2006: 7). 

 

Nos últimos vinte anos, a família portuguesa apesar de tentar manter os traços tradicionais, que 

outrora quase se confundiam com a sociedade tradicional, tem mudado ao nível da sua 

estrutura e da forma como se estabelecem as relações, com esta mudança social. Assume-se 

hoje a tendência para a modernidade, onde não é permitida a vigilância coletiva e a privacidade 

do lar torna-se num local de partilha de afetos e de tarefas, considerando-se o surgir da família 

pós-moderna no Séc.XXI. 

 

O modo de encarar e de viver em família mudou, por isso a família contemporânea constitui-se 

hoje como uma unidade que liga o marido e a mulher, e também cada vez mais os filhos, daí os 

laços familiares serem baseados na relação afetiva. Sendo o companheirismo o substituto da 

relação de subordinação, que cada vez une mais os seus membros, de um modo 

completamente diferente do de outrora. As formas de poder no interior do casal parecem 

coexistir, embora estas sejam distintas: no caso do homem esse poder é reconhecido e no caso 

da mulher trata-se apenas de um poder adquirido ao longo de várias décadas e que ainda não 

atingiu o patamar de estatuto igualitário (Oliveira, 2005: 28 e 32). 

 

A descoberta que a mulher fez de outros interesses não estavam diretamente ligados ao lar, 

como a participação na sociedade a nível social, cultural e político, apostando mais na sua 

formação e em especial no trabalho fora de casa. Este último permitiu-lhe auferir uma 

remuneração que a tornou mais autónoma financeiramente, entre outros fatores como a decisão 
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de rutura conjugal (para além de lhe ser atribuído um papel mais influente na família). O 

aumento do divórcio é uma das consequências deste significado diferente atribuído à família, 

nomeadamente ao casamento que tem vindo a ser encarado como um projeto e é cada vez 

menos frequente e mais tardio, como dimensão institucional vai sendo desvalorizada (Oliveira, 

2005: 25). 

 

A nova forma de relacionamento, como a coabitação deixa de ser juvenil para se tornar livre para 

todas as gerações, parecendo normal a recusa do casamento, a resistência em submeter a 

relação conjugal a outros laços, que não os dos sentimentos. O casal cria e mantém expectativas 

altas a nível afetivo, sexual e material, quando surgem obstáculos que os impedem de atingir tais 

objetivos, a relação dá lugar à rutura da união de facto, sendo desta forma a família como uma 

reunião dos elementos que a compõem, num determinado momento em que tudo lhe seja 

favorável (Patel, 2005: 26). 

 

Existe a tendência de os lares serem constituídos por duas a quatro pessoas e o tipo destes 

agregados familiares reforçam a conjugalidade da família, predominando o casal com um ou 

dois filhos. Estes partilham a responsabilidade na educação dos filhos através das instituições 

estatais, deixando de ter o papel exclusivo, uma vez que as crianças passaram a ter um estatuto 

de protegidas, sendo cada vez mais valorizado o investimento na sua formação e nos seus 

percursos escolares (Patel, 2005: 29).  

 

Como podemos verificar existem novos padrões familiares, assistimos a uma grande redução 

nas taxas de nupcialidade e de natalidade, que vão a par do crescimento das taxas de divórcio, 

uma vez que surgiram novas formas de conjugalidade e familiares, evidenciando-se nas famílias 

recompostas e monoparentais. Estas modificações nos padrões conjugais e nas estruturas 

familiares dão lugar por outro lado ao próprio contrato social de género, dentro de cada núcleo 

familiar existem também grandes transformações, onde a igualdade entre mulher e homem no 

seio do casal começa a ser estabelecida (Guerreiro, 2006: 7). 

Em Portugal assistiu-se ao declínio do antigo modelo “ganha-pão masculino”: foi um movimento 

muito rápido na transformação social das famílias portuguesas em comparação com a maioria 

dos países europeus. Continua esse declínio do modelo tradicional de homem provedor e de 

esposa doméstica, com o aumento da presença feminina no mercado de trabalho (Crompton, 
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2006; Wall, 2010). Por isso Portugal tem hoje uma das mais elevadas taxas de atividade 

feminina a tempo inteiro da Europa, situação singular particularmente no contexto da Europa do 

sul destacando-se a expansão de um modelo de casal de duplo emprego (Wall, 2010: 40). 

 

Entre os anos 80 e 90 em Portugal destacamos as políticas de reforço do Estado-providência, 

com incentivos dos fundos da União Europeia e com mais intensidade na segunda metade da 

década de 90 (Silva, 2002; Guerreiro, Abrantes e Pereira, 2003). Com a expansão da rede 

pública de serviços em áreas como a saúde e a educação a nível nacional, criaram-se então 

diversos projetos, programas e experiências de apoio e proteção a grupos em situações de risco 

e exclusão, mas que chegam apenas a uma pequena parte da população e ainda hoje os 

recursos e serviços disponibilizados são claramente insuficientes (Guerreiro, 2004: 2).  

Os jovens estão a sair de casa dos seus pais cada vez mais tarde, devido à necessidade 

constante de possuírem um curso universitário e especialização, pressionados pelas oscilações 

da economia. A proporção de contratos a prazo evidenciam o sentimento de insegurança 

experimentado por muitos trabalhadores em Portugal. É condicionador na transição para a vida 

adulta das novas gerações, que adiam cada vez para mais tarde a aceitação de 

responsabilidades familiares, e a entrada na parentalidade, problema que tem impacto nas 

reduzidas taxas de natalidade e na sustentabilidade do país (Guerreiro, 2006: 8; Patel, 2005: 

32). 

 

Também é muito comum encontrar jovens que vivem juntos sem o vínculo legal do matrimónio; 

com a modernidade os jovens tornam-se cada vez mais independentes quando o assunto é 

relacionamento amoroso. O que importa hoje é a felicidade instantânea, onde é possível manter 

relações amorosas um tanto superficiais, mas que satisfaçam as necessidades humanas 

(Jordani, 2013: 7). 

 

Pretende-se com esta primeira agência da família que transmita valores e padrões que podem 

ou não promover a igualdade de género. Sendo no contexto familiar com a socialização primária 

que se transmitem uma série de valores e práticas, que se vão posteriormente refletir nos 

percursos profissionais e familiares dos jovens pais e mães trabalhadores/as. É neste sentido 

que as famílias têm um papel fundamental na socialização de rapazes e raparigas, e na 

formulação de práticas educativas promotoras de uma parentalidade partilhada e transmissoras 
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dos saberes necessários para a autonomia pessoal em contexto doméstico e laboral. Há a 

necessidade do agregado familiar se organizar em função dos diferentes modelos de divisão das 

tarefas domésticas, procurando a constituição de uma partilha igualitária de tarefas domésticas 

e de cuidados às crianças. Esta prática é necessária para a igualdade entre homens e mulheres, 

não só no seio da família, mas também no trabalho repartindo a igualdade e a responsabilidade 

entre si na progressão das suas carreiras (Guerreiro, 2006: 19). 

O processo de socialização na família, como referem alguns autores, designando que o ambiente 

familiar determina grande parte das atitudes e comportamentos dos jovens em relação ao 

desempenho dos papéis familiar e doméstico. Porém, não existe uma transmissão entre 

gerações relativamente à conciliação de papéis, uma vez que esta é determinada por diversos 

outros fatores, nomeadamente organizacionais/ profissionais que os indivíduos vão 

desempenhando ao longo da vida (Fernandes, 2013: 150). 

Ter um trabalho fora de casa é tão necessário senão mesmo obrigatório, sendo quase uma 

forma exclusiva de obter um rendimento regular, como pagamento das atividades realizadas 

pelos membros da família. Propondo-se às empresas, grupos sindicais, associações profissionais 

e todos os agentes económicos envolvidos no processo produtivo, que tenham um papel 

importante em ações da implementação de uma organização do trabalho, que vá de encontro às 

necessidades sentidas para o equilíbrio da relação vida da pessoal, profissional e vida familiar. 

Tendo em vista a mudança de atitude, valores e práticas no seio das famílias que continuam a 

sentir necessidade de contínua sobrevivência e bem-estar social (Segalen, 1999: 4 e 14). 

Da nova economia familiar começa a dissociar-se o focus de análise da decisão individual para a 

decisão do agregado familiar, afetando na oferta da força de trabalho do casal. É nesta fase que 

o trabalho doméstico passa a ser encarado como fonte de utilidade individual e deixa de ser visto 

como parte integrante da esfera do lazer. O trabalho assalariado torna-se fonte de utilidade social 

e com a crescente participação das mulheres traz um reforço, que permite à família auferir o 

bem-estar obtido pelo rendimento do casal (expresso pelo consumo total de bens e serviços) e 

da prosperidade da economia em geral (Falcão, 2009: 5). 

As famílias pós-modernas estão totalmente dependentes do consumo de bens e serviços, e essa 

preocupação com o bem-estar e conforto de todos os seus elementos, leva a uma grande 

necessidade de aquisição do maior número de bens possível. Além dos bens primários, que 

estão a ser substituídos pelo consumo de bens sociais, dependem estes dos rendimentos 

auferidos do trabalho remunerado nas famílias (Patel, 2005: 15). 
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Para Baudrillard o consumo está presente no dia-a-dia, salientando a importância e o significado 

que as mercadorias podem ter para as pessoas no seu quotidiano; ressaltando a importância 

desse consumo e do significado que este pode vir a ter no relacionamento entre as pessoas, a 

influência e o significado dos objetos na vida das famílias que têm necessidades contínuas 

próprias e de bem-estar (Baudrillard 2008: 94). 

Nas sociedades modernas as mudanças económicas e políticas moldam as transformações no 

trabalho e nos hábitos de consumo das famílias, preocupando-se com o estilo de vida onde as 

práticas de consumo se refletem na compra e na exibição de bens, tentado construir uma nova 

maneira de ser, fazendo parte de um grupo porque ao consumir tais bens e consome tais bens e 

não outros (Baudrillard 2008: 80). 

 

O valor pessoal e social dos seres humanos da atualidade leva à cultura de consumo, onde o 

indivíduo tem consciência que comunica não apenas por meio das suas roupas, mas também 

através da sua casa, mobiliário, decoração, carro e até atividades que pratica, sendo 

interpretadas e classificadas pelos outros como tendo bom ou mau gosto. A sociedade de 

consumo é aquela que dita aos seus membros o dever em desempenhar o papel de 

consumidor, é ainda a sociedade de aprendizagem e de iniciação social ao consumo, por isso 

será um modo novo e específico de socialização em relação à emergência das novas forças 

produtivas e à reestruturação monopolista de um sistema económico de alta produtividade 

(Baudrillard 2008: 95-96). 

 

1.1.2- Evolução sócio histórica e política do trabalho 

 

Durante toda a história humana, o trabalho esteve sempre presente na vida de todos os 

indivíduos embora com sentidos diferentes. Era através dele que as pessoas cresciam, 

aprendiam, sentiam-se úteis e produtivas dentro da sociedade, que dava grande importância à 

sobrevivência das famílias, e à realização social das pessoas, por isso podemos afirmar que o 

homem constrói a sua vida em torno do trabalho (Junqueira, 2008: 6). 

 

O significado da palavra trabalho não é recente, o termo trabalho teve origem no latim tripalium, 

que era um instrumento utilizado pelos agricultores para bater no trigo, nas espigas de milho, no 

linho para rasgá-los, esfiá-los e esmagá-los. Porém, a maioria dos dicionários têm como registo 
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do tripalium como sendo um instrumento de tortura (o tripé); percebendo-se por este facto, que 

muitas vezes o trabalho possa estar associado à dor, ao sofrimento e ao castigo (França, 2009: 

67). 

Perguntando o que é o trabalho? É de todas as atividades a que ocupa a maior parte da vida dos 

indivíduos, apesar de estar associado com frequência a escravidão, mesmo que se tente 

minimizar e até escapar de um conjunto de tarefas desagradáveis e monótonas. Nas sociedades 

atuais o trabalho não deixa de ser um elemento estruturante da constituição psicológica das 

pessoas, e no ciclo das suas atividades diárias, é importante para preservar o respeito por si 

próprias.  

Será mais do que escravidão? As pessoas quando ficam desempregadas sentem-se perdidas e 

desorientadas, pois estar sem trabalho pode diminuir-lhes a confiança no seu valor social, uma 

vez que este é valorizado pelo sentido de identidade social e familiar estável, que oferece 

particular contribuição económica, que dá para as despesas domésticas (Giddens, 2008: 377).  

 

Assim, o trabalho pode estar relacionado com o sofrimento e/ou também com atividades que 

proporcionam prazer e realização do ser humano ao longo da sua vida produtiva. Pode dizer-se 

que o significado do trabalho varia de acordo, com o contexto social e com o momento histórico 

vivido pelos sujeitos numa determinada sociedade. Ao longo da história da humanidade, o 

trabalho tem sido percebido de forma diferenciada, no decorrer das várias épocas, vai variando 

com o nível cultural e com o estádio evolutivo de cada sociedade, em cada país onde é 

desenvolvida a sua atividade profissional (França, 2009: 67).  

 

A valorização do trabalho inicia-se ao longo séc. XVI com Calvino e Lutero, pois na idade média 

era um elemento desvalorizado, sendo que mais de metade dos dias do ano eram feriados 

religiosos. Com o protestantismo, na sua vertente calvinista, o trabalho é encarado como 

vocação, chamamento de Deus, meio de alcançar a eleição ou a graça divina, e não apenas 

como meio de ganhar a vida. Com efeito, toda a salvação dependia da vontade e do trabalho do 

indivíduo. 

Weber (1987) dedica-se a estudar essa cultura, procurando interpretar a doutrina protestante 

dos seus mestres, tais como Calvino, e sobretudo da maneira como os fiéis protestantes os 

interpretavam e vivenciavam no séc. XVIII, destacando as noções de ascese e de predestinação. 

Para estarem mais seguros quanto à sua salvação quer os ricos, quer os pobres deveriam 
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trabalhar sem descanso o dia todo, em favor do que lhes foi destinado pela vontade de Deus. 

Assim o trabalho não passava de um meio na glorificação de Deus. O trabalho desta forma 

torna-se um valor em si mesmo; tantos os operários como os capitalistas puritanos passam a 

viver em função de sua atividade ou negócio e só assim têm a sensação da tarefa cumprida uma 

vez que o puritanismo condenava o ócio, o luxo, a perda de tempo e a preguiça. 

Como se verificava antes da industrialização a maior parte do trabalho era artesanal e feito em 

casa, envolvendo todos os membros do agregado familiar, destinado ao pequeno comércio 

procurando angariar mais algum rendimento para sustento da família. Com os avanços da nova 

tecnologia industrial, alguns empresários começaram a introduzir novos equipamentos como as 

máquinas que operam a carvão e a eletricidade contribuindo para a produção em massa de 

bens. Com este desenvolvimento da produção industrial moderna, muitos dos ofícios tradicionais 

desapareceram e contribuíram para a separação entre o trabalho e a casa. As pessoas procuram 

empregos nas fábricas e são treinadas para desempenhar uma tarefa específica, esta divisão do 

trabalho extremamente complexa e diversificada atribui numerosas ocupações diferentes em que 

as pessoas se especializam, recebendo um salário por tal trabalho. Os trabalhadores são 

supervisionados pelos diretores no seu desempenho, de forma a controlar se estes usam as 

técnicas que implementaram para melhorar a produtividade. Este controlo disciplina o 

trabalhador, garantindo desta forma que o sistema económico das sociedades modernas se 

alargue a uma enorme interdependência económica, na obtenção de produtos e serviços de que 

necessitam no quotidiano (Giddens, 2008: 381). 

 

Adam Smith nos finais do séc. XVIII introduz uma nova técnica de produção que valoriza o 

trabalho na divisão das tarefas numa fábrica de alfinetes, começou por introduzir 13 tarefas 

distintas na produção de cada alfinete, que eram repartidas por vários operários em vez de ser 

feito do princípio até ao fim por um único operário, em que todos faziam a mesma coisa. Desta 

forma foram evidentes as vantagens do ponto da economia de tempo, aumento da 

produtividade, formação rápida e limitada da mão-de-obra e salários mais baixos (Giddens, 

2008: 384). 

 

Sobre a divisão do trabalho Durkheim tinha uma perspetiva otimista, vendo na especialização 

laços de dependência mútua que reforçaria a solidariedade envolvendo relacionamentos 

multidirecionais entre a produção e o consumo. Percebendo-se de alguns efeitos potencialmente 



 

21 

nocivos, uma vez que estes trabalhadores na fábrica perderiam todo o controlo sobre o seu 

trabalho, ao serem obrigados a desempenhar tarefas rotineiras e monótonas dispensando o seu 

valor criativo. Por isso defendia que os trabalhadores dentro deste sistema capitalista teriam que 

adotar a solidariedade social na comunidade e uma orientação instrumental em relação ao 

trabalho, as pessoas estariam ligadas entre si funcionalmente, vendo-o simplesmente como uma 

forma de ganhar a vida (Idem). 

 

Até finais do século XIX e inícios do século XX, o trabalho era sobretudo uma atividade 

doméstica, realizada em casas particulares; por isso os trabalhadores faziam-no por conta de 

outrem, ou por conta própria, em suas casas e/ou nas dos empregadores. Algumas fábricas 

começam a instalar-se em zonas residenciais, não se distinguindo os espaços de trabalho dos 

espaços familiares. O patrão assumia a responsabilidade paternal sobre os trabalhadores e os 

contratos eram estabelecidos na base da confiança sem qualquer documento escrito e sem 

qualquer interferência pública, ao nível da inspeção no trabalho quer nas condições, quer na 

idade dos trabalhadores (como crianças). No entanto, no trabalho ao domicílio, não havia 

privacidade, uma vez que o espaço doméstico era o mesmo que o espaço profissional e os 

conflitos públicos desenrolavam-se frequentemente, em locais privados. Os contratos de trabalho 

eram privados, feitos na base da confiança e têm prioridade nas admissões, os filhos dos 

trabalhadores (estes ficam gratos aos seus patrões, às vezes, para toda a vida). Os patrões não 

veem com bons olhos a intervenção de terceiros, nas relações laborais: opõem-se 

frequentemente à entrada da inspeção de trabalho nas empresas, instalações que consideram 

privadas e recusam as opiniões dos poderes políticos, sobretudo de algumas fações que 

aparecem com discursos sindicalistas. O trabalho que era realizado no domicílio dos 

trabalhadores ou dos empregadores, em condições precárias e pouco remuneradas, começa a 

recuar, pois as fábricas que se instalaram noutros edifícios com outra forma de produção, 

pagam melhor e permitem um mais tempo livre e de privacidade após o trabalho, por isso 

enquanto que a família evolui no sentido da privatização, o trabalho começa a ter uma presença 

cada vez maior no espaço público (Patel, 2005: 46).  

 

Os indivíduos passam por certas transformações nos aspetos culturais e históricos da sociedade, 

mas o desejo de acumular riqueza sempre esteve presente na vida dos homens que procuraram 

os seus próprios métodos, e é a partir deles que cada um vai querer possuir mais que os outros. 
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Daí surge a origem do capitalismo, provocando mudanças nas sociedades humanas e a divisão 

de tais sociedades, em que o sistema capitalista vai permitir acumular riqueza e poder de uns 

sobre os outros.  

 

No capitalismo, os trabalhadores em troca de um salário fornecem a força de trabalho, gerando 

produtos que são comercializados no mercado de consumo. Sendo assim, são duas as classes 

que se colocam nesta sociedade; há, de um lado a que compra a força de trabalho – emprega o 

trabalhador, o investidor; e há, de outro lado, aquela que vende a sua força de trabalho – o 

trabalhador. A revolução industrial pode ser considerada, “como um marco no que se refere às 

transformações no mercado de trabalho, na produção de mercadorias, na forma de contratar a 

mão-de-obra e nas relações de trabalho entre patrão e empregado” (França, 2009: 69). 

 

As relações laborais transformam-se, nomeadamente a relação entre o empregador e o 

empregado. A empresa deixa de ser uma extensão da casa do patrão e o trabalhador deixa de 

ser um elemento integrante da família mais alargada daquele. Aceita a situação de assalariado 

mas não aceita a de criado para todo o serviço. Faz apenas o que estiver estabelecido no 

contrato de trabalho e/ou em convenções coletivas de trabalho. Para fazer valer os seus direitos, 

os trabalhadores unem-se, constituindo sindicatos e manifestando-se através de greves. Fazem 

frequentemente apelo aos poderes políticos, para intervirem em casos de conflitos, o que 

desagrada aos patrões que veem o seu poder diminuir, com o aumento das greves e da 

intervenção desses mesmos poderes (Patel, 2005: 55). 

 

Com a chegada das novas tecnologias que incorporam o conhecimento e a ciência, intensifica-se 

a degradação do trabalho e reduz-se o trabalhador a um mero apêndice do sistema técnico, 

retirando-lhe qualquer possibilidade de conceber, organizar e controlar o seu trabalho. São as 

novas tecnologias que combinadas com os princípios de gestão moderna (Organização Científica 

do Trabalho, conhecido como taylorismo), que vão sendo responsáveis pela nova disposição das 

máquinas e dos trabalhadores, implementando a separação entre conceção e execução do 

trabalhado, pela fragmentação das tarefas e pela expropriação do saber-fazer dos trabalhadores. 

Esse período foi marcado pelo início do modelo Taylorista que propunha uma gestão baseada no 

controle burocrático e racional do trabalho com vista ao aumento da produtividade industrial 

(Falcão, 2009: 15). 
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 O Taylorismo centrava-se na execução das tarefas separadas de forma mais eficiente 

aumentando o nível de produtividade do trabalhador; o Fordismo avançou um pouco mais com a 

construção de uma linha de montagem móvel, ligando essas mesmas tarefas outrora separadas 

num sistema de produção fluido e contínuo. Apesar destes dois sistemas de trabalho terem 

obtido sucesso na produção em série para mercados de massa, o Taylorismo e o Fordismo 

(1908 até 1929) demonstraram fragilidades em não conseguirem produzir pequenas 

encomendas de mercadoria para satisfazer as novas exigências do mercado. Ocorriam 

mudanças importantes no consumo global e estes não conseguiam responder às solicitações 

desta rápida mudança, tornando-se necessário modificar a rigidez dos padrões de produção, de 

forma a atender aos pedidos específicos efetuados por clientes individuais, na procura de bens 

inovadores e de alta qualidade (Giddens, 2008: 386). 

 

Os trabalhos nas fábricas durante o séc. XX são estabelecidos pela administração, e são 

ajustados ao funcionamento das máquinas para manter os padrões de produção com elevada 

qualidade, por isso os empregados são constantemente controlados através de diversos 

sistemas de vigilância, ao serem atentamente supervisionados é-lhes conferida pouca autonomia 

de ação no trabalho. Ao tentarem manter a disciplina com esta supervisão constante, tendem a 

produzir o resultado contrário durante os anos 70, o compromisso com o trabalho e a moral dos 

trabalhadores são frequentemente debilitados, onde existem muitos postos de trabalho com 

pequena autonomia. Verifica-se um elevado nível de insatisfação e de absentismo dos 

trabalhadores e o conflito industrial é habitual, na medida em que pouco têm pouco a dizer 

sobre a pobreza dos conteúdos do seu trabalho e a forma como é executado (Idem). 

 

Quando as organizações são grandes, as relações laborais tornam-se impessoais e a 

comunicação faz-se por diretivas escritas, o formalismo e funcionalismo estão instalados nas 

instituições. Verifica-se nos fins do século XX, que a forte ligação do trabalho à nova economia 

global, vai fragilizar os direitos adquiridos da classe assalariada e põe em questão as novas 

exigências dos trabalhadores, que procuram por melhores salários e condições de trabalho. 

Apesar de existirem vários sindicatos institucionalizados, estes têm cada vez menos adeptos e 

menos poder, enfrentam a globalização onde o trabalho é descontínuo e instável na pós-

modernidade, pois o emprego estável característico da modernidade desaparece e as taxas de 

desemprego aumentam a um ritmo acelerado nestes últimos anos (Patel, 2005: 46-47).  
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No decorrer das transformações sociais o trabalhador passa a ser desvinculado no ambiente de 

trabalho da sua subjetividade, mesmo assim o ser humano tem procurado constantemente a 

reafetivação introduzindo-a no território do seu quotidiano de trabalho através da reconquista da 

sua individualidade. Verifica-se que essa reafetivação coloca marcas pessoais no ambiente de 

trabalho que ainda estabelece e corresponde a uma hierarquia nas organizações, por isso é fácil 

ver numa organização na mesa do chefe as fotos da família (mulher e/ou filhos), quadros 

personalizados, canetas com o seu nome gravado, revistas de seu interesse, já os operários 

possuem apenas uma cacifo ou gaveta/sacola onde guardam todos os seus pertences que 

escondem os aspetos da sua individualidade (Jordani, 2013: 7). 

As novas formas de trabalho identificam outras formas de exclusão social que emergem da 

globalização. Estas novas formas de trabalho colocam a sociedade em rede, que recorrendo à 

subcontratação de serviços especializados se vai apoiar quer na flexibilidade produtiva, quer na 

individualização das relações sociais. Neste contexto de trabalho as relações processam-se 

diretamente entre o produtor de serviços e o cliente, onde o valor das atividades é atribuído em 

função do conteúdo de informação e da capacidade relacional, que implicam uma integração na 

sociedade do conhecimento face à concorrência mundial de países mais avançados 

economicamente (Patel, 2005: 47-48). 

 

A partir da análise histórica efetuada, concluiu-se que a forma de patriarcado se alterou na 

passagem do século XIX para o século XX que se passou do patriarcado essencialmente privado 

que estava associado à exclusão das mulheres da esfera pública (existindo as relações de 

exploração, dominação e opressão respeitantes ao modo de produção doméstico que eram 

exercidas por um patriarca, pai ou cônjuge/companheiro, sobre a mulher) para o patriarcado 

público, em que esta expressão se refletia nas relações de segregação, exclusão e de 

subordinação já existentes nas estruturas e no funcionamento das instituições públicas (e.g. 

Estado e mercado de trabalho), que se praticavam no coletivo como a resistência masculina à 

integração da força laboral feminina no mercado de trabalho, realçando a sobrevalorização da 

ação dos homens e ao mesmo tempo é subestimada a ação das mulheres (Casaca, 2009: 29).  

 

Antigamente, o mundo do trabalho e o da família coadunavam-se, na medida em que o trabalho 

era doméstico. Os problemas começaram a levantar-se com a constituição de empresas fora do 

círculo da família. Nas economias tradicionais e domésticas, a relação entre a família e o 
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trabalho não era objeto de conflito, pois as tarefas eram claramente definidas e legitimamente 

aceites. Os conflitos entre a família e o trabalho surgiram com a constituição das grandes 

empresas e a acentuada divisão do trabalho no seu seio. No mundo impessoal da empresa, a 

família tornou-se um refúgio e era imprescindível que as relações familiares não fossem 

contaminadas pelos problemas vividos na empresa. 

 

Weber (1974) refere que na sociedade os aspetos culturais e históricos influenciaram os 

indivíduos no desejo de acumular riquezas, por isso cada individuo vai exercendo a ação 

desejada para conseguir tais objetivos. Esta ação social é o sistema de objetivos mais adequados 

para a transformação da sociedade, cada um procura os seus próprios métodos, que lhes vai 

permitir enriquecer economicamente, favorecendo a origem do capitalismo como agente de 

mudança nas sociedades humanas, provocando a divisão nas sociedades que procuram no 

capitalismo a riqueza e o poder. 

 

Como menciona Weber (1974) com estas mudanças todas, surge daí uma classe de elevado 

poder, que luta por um fim, o domínio sobre a classe que a serve estabelecendo um sistema 

capitalista, que transformará os indivíduos em “mercadorias” alienando-os, estes apenas 

orientam a sua conduta para lucrar ou servir. Da reciprocidade das ações entre a classe mais 

fraca (proletariado) que vende a sua força de trabalho e a mais forte que explora tudo aquilo que 

necessitam para o seu lucro, sem se preocupar com a condição social particular dessa classe. A 

relação social, as trocas comerciais, a concorrência económica, as relações políticas organizam-

se num sentido partilhado pelos diversos agentes numa sociedade qualquer; segundo as 

relações de produção e aquisição de bens conforme as classes e o funcionamento da 

estratificação Social. 

 

Cada vez mais, o trabalho e a família são vistos como esferas da vida que deviam ser mantidas 

afastadas, como tradicionalmente era o homem que trabalhava fora, seria necessário que este 

se mantivesse afastado da família, para que os problemas familiares não pudessem por em 

causa o desempenho profissional, acreditava-se que desta forma a família seria beneficiada, 

uma vez que na maioria dos casos eram apenas os homens que trabalhavam e as mulheres 

eram responsáveis pela gestão da vida familiar e cuidados dos filhos, essas características 
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seriam necessárias para a estabilidade pessoal no assumir de responsabilidades de um 

profissional (Gramacho, 2012: 1).  

 

O Valor e importância atribuída ao trabalho não foi encarado de forma igual nas várias gerações, 

por isso essa divergência de valores têm sido encarados pelos indivíduos que nasceram depois 

dos anos 80 como a valorização, a autonomia no trabalho e o equilíbrio entre este e a vida 

familiar. Verifica-se também que valoriza mais as recompensas financeiras obtidas através do 

trabalho do que as gerações anteriores, não valorizando tanto o crescimento pessoal que o 

trabalho proporciona (Idem). 

Em relação ao trabalho existiram várias mudanças nos valores que lhe eram atribuídos, foram 

acompanhando as transformações sociais, a entrada das mulheres no mercado do trabalho 

provocaram às novas formas familiares uma maior capacidade de adaptação, pois são cada vez 

mais as famílias em que ambos os membros do casal trabalham, vindo a implicar que muitos 

destes casais encontrem dificuldades em responder às exigências dos seus papéis profissional e 

familiar (Gramacho, 2012: 2).  

 

No ano de 1960 apenas 13,1% das mulheres já se encontravam no mercado de trabalho 

oficialmente, grande parte delas desempenhavam as tarefas necessárias à sobrevivência da 

família, nomeadamente nos trabalhos agrícolas essenciais para a sobrevivência do grupo 

familiar. A partir desta década o panorama torna-se muito diferente com o aumento da taxa de 

atividade feminina, evoluiu ainda num ritmo mais rápido depois de 1974. Com efeito, a entrada 

feminina no mercado de trabalho foi uma das transformações mais espetaculares da sociedade 

portuguesa, transformando Portugal num dos países europeus com maior número de mulheres 

ativas a trabalhar a tempo inteiro (Wall, 2010: 39). 

Casaca no seu artigo de 2009 refere que “As posições diferentes que homens e mulheres 

ocupam no mercado de trabalho são atribuídas ao facto de o processo de proletarização e de 

homogeneização da mão-de-obra ainda não ter terminado. Dito de outro modo, o processo de 

desqualificação tem apenas atingido a força de trabalho masculina, uma vez que a mão-de-obra 

feminina raramente é qualificada. Muitas vezes, as mulheres exercem tarefas desqualificadas, 

empobrecidas, mal remuneradas, peculiares da reserva de trabalho feminina, generalizam-se a 

toda a mão-de-obra. A qualificação é uma categoria ideológica imposta a certos tipos de trabalho 

em virtude do sexo e do poder dos/as trabalhadores/as que o desempenham” (Casaca, 2009: 17). 
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A inserção da mulher no mercado de trabalho trouxe grandes avanços para o mundo feminino, 

mas por outro lado verifica-se a sua ausência no espaço doméstico tornando-se mais 

problemática em relação aos filhos, sendo percebido pelas mulheres a este respeito a ausência 

no cuidado dos filhos, como sentimento de abandono e descuido dos mesmos. A mulher ao 

interiorizar tal ideologia coloca sobre ela toda a responsabilidade no cuidado dos filhos e 

apercebendo-se que não está cumprir a sua função social como conceção estabelecida pela 

sociedade, passa a culpar-se, os filhos culpam-na e a sociedade também a culpa. Desta forma 

fica evidente a contradição existente hoje na vida das mulheres, no sentido em que se 

encontram divididas entre os velhos e os novos valores, porque ao mesmo tempo que são 

incentivadas a terem uma profissão, é-lhes cobrada a responsabilidade sobre os cuidados com 

os filhos, com os idosos e das tarefas domésticas (França, 2009: 75). 

 

As mulheres acabam por ficar sobrecarregadas no que diz respeito ao trabalho não pago, 

ocupando-se os homens maioritariamente das reparações e das contas domésticas, pois verifica-

se que a maior parte do trabalho doméstico masculino (limpar, cozinhar, passar a ferro, cuidar 

das crianças) é entendido pelo homem, como uma ajuda e não como a realização efetiva das 

tarefas domésticas (Patel, 2005: 39). 

 

Os estudos em alguns países da Europa mostram que a nova pressão da economia global leva 

ao prolongamento da escolaridade nas gerações mais novas, com forte evolução nos níveis 

atingidos pelas mulheres. Por isso os jovens centram os seus interesses nos estudos, na 

formação e na entrada para o mercado de trabalho, procurando uma especialização para obter 

melhores qualificações profissionais, melhores empregos e novas formas de trabalho. Como este 

processo é cada vez mais longo estes jovens passam por muitos trabalhos temporários no início 

das suas carreiras profissionais, o que fragiliza as exigências destes trabalhadores, que põe em 

questão os direitos adquiridos anteriormente devido às incertezas e dificuldades em adquirir uma 

estabilidade profissional, estes adiam as decisões que implicam responsabilidades, como a de 

constituir família e a de ter filhos na sociedade atual (Patel, 2005: 32). 

 

Portugal vai acompanhando as transformações, que acontecem também no resto da Europa e 

do Mundo, que vão caracterizando o trabalho pós-moderno em termos da instabilidade e de 

exclusão social (Patel, 2005). Os empregadores optam de forma racional por recrutar os 
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indivíduos masculinos com qualificações elevadas e maior capacidade produtiva, preenchendo 

postos de trabalho exigentes e bem remunerados da sociedade do conhecimento atual; em 

detrimento da contratação da força de trabalho feminina, que apesar de ser qualificada são-lhe 

limitadas as oportunidades. Porque é percecionada como mais dispendiosa, devido aos custos 

indiretos que estão associados à maternidade, estas faltam mais do que os homens devido às 

responsabilidades familiares, têm menos disponibilidade para determinados horários e 

frequentemente, interrompem ou abandonam o percurso profissional (Casaca, 2009). Para estas 

autoras, a concentração de mulheres cujas competências e qualificações são secundárias no 

contexto da atividade da empresa, é explicada a partir do peso das responsabilidades familiares 

e domésticas, condicionando o envolvimento na carreira profissional; que coincide com o pouco 

interesse do capital em investir na qualificação da força de trabalho feminina; pois são 

contratados ou dispensados em função das oscilações da procura no mercado, abrangendo 

nesta fase os dois géneros. Verificando que as taxas de desemprego se mantiveram baixas até 

há dez anos atrás e na atualidade com a introdução da nova economia do conhecimento, estes 

valores rapidamente se aproximam dos europeus, criando-se uma clivagem entre os indivíduos 

digitalmente literatos e os iliteratos, criando o aumento de situações de exclusão social que são 

difíceis de resolver, não existindo um planeamento adequado de integração de toda a população 

nesta nova sociedade, com as estratégias da gestão da população ativa que estão a vigorar 

noutros países (Casaca, 2009: 6 e 21-22; Patel, 2005: 71-76).  

 

Sempre existiram desempregados de longa duração, sendo a maior parte das pessoas que 

moram nas periferias das cidades, os beneficiários do rendimento social de inserção, as vítimas 

de restruturações empresariais e os jovens à procura do primeiro emprego, que vão passando 

de estágios para biscates temporários, a fim de se manterem ocupados. Existe uma diversidade 

e uma descontinuidade das formas de emprego, que substituem o emprego homogéneo e 

estável dos tempos modernos com as novas formas específicas que caracterizam o trabalho 

com reflexos na vida profissional e familiar de ambos os sexos na sociedade portuguesa (Patel, 

2005: 59). 

 

O grupo dos desempregados caracteriza-se ainda hoje pelas baixas qualificações e pela ausência 

de competências específicas, por isso a formação profissional para este grupo vai alterar a sua 

posição na fila de espera, em relação às outras pessoas que ainda permanecem menos 
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qualificadas e que esperam por um trabalho adequado às suas qualificações. São apontadas 

soluções para evitar a exclusão social provocada pelo desemprego, uma delas passa pela 

formação dirigida à população ainda empregada. Os serviços de empregos deviam de 

proporcionar às pessoas de forma sustentada o apoio na busca mais segura de uma atividade 

profissional, ajudando-as a pôr em prática as estratégias de reintegração profissional e 

disponibilizando-lhes os recursos necessários para conseguirem encontrar um emprego com 

eficácia e com garantias de permanência efetiva (Patel, 2005: 73). 

 

O sistema capitalista é o único elemento utilizado para explicar as desigualdades sociais, por 

isso a gestão capitalista é usada em benefício dos empregadores que procuram diferentes tipos 

de mão-de-obra no mercado de trabalho, e que é do seu interesse geri-los diferenciadamente. 

Isto acontece não só devido às novas condições externas, mas também a uma maior 

imprevisibilidade e instabilidade do mercado de produtos e das alterações tecnológicas 

(introdução e difusão das TIC). Existem indivíduos que, dado o valor e a escassez das suas 

competências e qualificações, são retidos nas profissões-chave das empresas, e por outro lado, 

existem trabalhadores que são a maioria, cujo perfil se ajusta ao preenchimento de postos de 

trabalho secundários (mão-de-obra pouco ou nada qualificada) que poderão ser dispensados 

sem comprometer a viabilidade e a competitividade das empresas (Falcão, 2009: 20). 

 

Existe na atualidade a evidência de uma grande proporção de contratos a prazo onde deslumbra 

um sentimento de insegurança que é experimentado por muitos trabalhadores em Portugal, que 

vai condicionado a transição das novas gerações para a vida adulta. Vão adiando cada vez mais 

para mais tarde (idade), tudo o que seja compromissos ligados às responsabilidades familiares e 

parentais (Guerreiro, 2009), tendo estas formas de viver o quotidiano dinâmico da vida moderna 

e o ritmo da mudança influenciado as práticas sociais (Oliveira, 2005), e até profissionais. O 

modo como se organiza a esfera doméstica tem implicações na desigual situação profissional e 

familiar das mulheres e dos homens (Guerreiro, 2009), tendo impacto também nas reduzidas 

taxas de natalidade, que influencia a sustentabilidade do país ao não constituir um fator de 

coesão social (Guerreiro, 2009: 2-3; Oliveira, 2005: 3). 

 

Vai-se verificando de igual modo numa sociedade em envelhecimento, os adultos ativos que 

ainda exercem a atividade laboral, precisam do apoio de serviços para cuidar dos seus familiares 
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crianças e/ou idosos. Vamos tendo a esperança que o Estado assuma esse papel tão importante 

e aposte na criação de diversas infra-estruturas de apoio para estes serviços pessoais e 

domésticos, criando ao mesmo tempo novos postos de trabalho. Muitas outras entidades podem 

e devem ser as envolvidas na ampliação sustentada destas iniciativas reconhecidas como 

fulcrais para criar novas redes de sociabilidade e solidariedade, a nível regional e local como: 

autarquias, empresas, associações patronais e sindicais, mas também as escolas e as famílias 

podem ter aqui uma ação interventiva, para melhor se adequar a oferta às necessidades efetivas 

generalizadas, que devem ir além das famílias mais carenciadas economicamente (Guerreiro, 

2009: 3- 4). 

 

1.1.3- Diferença ou igualdade de Género 

 

Vamos começar por nos referir à socialização na diferença e à dominação, em que Patel num 

capítulo do seu estudo menciona desta forma: “Se pensarmos nas diferenças que existem entre 

homens e mulheres, e que não existem entre homens, ou entre mulheres, a única que 

encontramos é a diferença biológica, entre os corpos masculino e feminino. Na diferença 

anatómica, entre órgãos sexuais, fundamenta-se a oposição, socialmente construída entre 

géneros, e a divisão social do trabalho” (Patel 2005: 121). 

 

Na socialização das crianças nos respetivos géneros, verificamos que elas se opõem desde cedo 

à disciplina que os pais tentam transmitir, impondo-lhes de uma forma sofisticada o seu poder, 

modelando muitas das decisões. À medida que o tempo passa, a resistência pode diminuir ou 

aumentar e a revolta que se manifesta principalmente na adolescência, é comum aos rapazes e 

às raparigas. Ambos os sexos criticam as mães pelos excessos de arrumação e limpeza, no 

entanto a pressão é mais sentida e exercida nas raparigas. Para os rapazes, o futuro doméstico 

não pesa e a crítica parental é sobretudo verbal, não tendo qualquer implicação na prática, mas 

na vida conjugal moderna futura procuram mostrar-se interessados em participar nas tarefas 

domésticas, em alunos das suas companheiras e por vezes, maus alunos intencionalmente 

(Patel, 2005: 123 e 126). 

 

O conceito de “género” como afirma Santos (2008) é constituído pela construção social e não 

biológica, por isso o ser homem ou mulher é a parte biológica do ser humano, que é inevitável 
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para a sua existência, a construção social e relacional é reforçada diariamente nas interações 

que “constroem o género” e definem a masculinidade e a feminilidade ainda nos dias de hoje 

(Santos, 2008: 100). 

Para compreendermos melhor este paradoxo, temos que clarificar à priori os conceitos de sexo e 

de género, o sexo está relacionado com a totalidade das características biológicas dos indivíduos 

e é esta constituição que diferencia as mulheres dos homens, e o género está relacionado com 

as ideias pré-concebidas da sociedade relativamente aos papéis sociais dos homens e das 

mulheres que estes têm que desempenhar na comunidade em que vivem (CITE, 2003) (Silva, 

2012: 3).  

 

Silva (2012) referindo-se a Nogueira (2001: 15), que define os “papéis de género” como 

“aquelas expectativas partilhadas acerca das qualidades e comportamentos apropriados dos 

indivíduos, em função do seu género socialmente definido”, podendo a partir deste conceito 

surgir o fenómeno da discriminação e de “diferenças sexuais estereotipadas” (Silva, 2012: 3).  

 

Em várias teorias analisadas dos vários autores e autoras, como afirma (Casaca, 2009), que 

sintetizam que o género não é um atributo individual, mas sim algo que é construído na 

interação com os outros, resultado de um processo de socialização que leva à construção 

dessas identidades. Socialmente remetem para uma dimensão onde os condicionalismos 

estruturais vão sendo reproduzidos por via da socialização e dos ritos do dia-a-dia, assumindo o 

peso da ideologia tradicional nas representações, nos discursos e nas práticas do sexo 

masculino e do feminino. Visto desta forma o género assume uma dimensão dinâmica relacional 

de carácter sócio-laboral e/ou familiar de atividade nas múltiplas relações interpessoais da vida 

quotidiana, (re)construída na forma como são vividas todas as esferas da vida social, económica, 

política, familiar e simbólica dos indivíduos (Casaca, 2009: 32).  

 

Os trabalhos de Goffman, já nos finais da década de 1970, evidenciaram a influência do género 

na vida quotidiana, dando este sociólogo particular atenção aos ritos de interação, onde 

procurou demonstrar nos discursos e narrativas as diferenças entre homens e mulheres, que 

não têm raiz nos atributos biológicos, mas sim num código que regula as representações. 

Estando estes organizados a partir das práticas sociais e dos discursos nas interações face a 

face, que permitem aos indivíduos descodificar a realidade envolvente com as suas interações e 
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estruturas sociais, que perspetivam e reforçam a hierarquia entre os sexos na atualidade 

(Casaca, 2009: 32 -33). 

 

Nestas últimas décadas a sociedade portuguesa atravessou enormes e profundas mudanças, 

pois há quarenta ou cinquenta anos atrás a sociedade era maioritariamente rural, pobre, 

iletrada, onde existia uma forte marcação pelas diferenças de género. O panorama da vida social 

e familiar dos homens e das mulheres era diferente, porque estes tinham funções muito 

distintas, como era atributo ideológico do Estado Novo. Ao homem estava atribuído o dever 

tradicionalmente de sustentar e proteger a família, enquanto a mulher devia permanecer em 

casa resignada aos labores de esposa e mãe sem qualquer tipo de remuneração (Wall, 2010: 

39). 

 

 Como se pode verificar, as relações de género configuram uma construção social e cultural na 

medida em que representam um processo contínuo da produção do poder de homens e 

mulheres nas diferentes culturas. Percebe-se que as diferenças de sexo se sentem diretamente 

nas relações de trabalho entre homens e mulheres, existindo as atividades consideradas 

femininas que estão sempre associadas à função de reprodução, e regra geral são as atividades 

que se destinam ao espaço privado da família e à produção de valores de uso para o consumo 

familiar. Já as atividades que estão relacionadas e destinadas à produção social e que são 

realizadas no espaço público são associadas aos atributos masculinos (França, 2009: 70-71). 

 

França (2009), referindo-se a Oliveira (1999, p. 67), destacando esta afirmação: “as relações de 

gênero não são produto de um destino biológico, mas antes de tudo, construções sociais que 

têm uma base material”. Visto desta forma, os homens e as mulheres não formam grupos 

diferenciados de indivíduos biologicamente distintos, mas sim dois grupos sociais ligados por 

uma relação específica, onde as relações sociais de género possuem uma base material como 

se verifica no trabalho. Por isso, estas diferenças biológicas/físicas que caracterizam as 

mulheres e os homens foram também contribuindo para a divisão sexual do trabalho. Foram 

estes os fatores que pesaram na repartição das atividades, destinando-se aquelas que exigissem 

mais força e representassem perigo eram executadas pelos homens e as que representassem 

fragilidade seriam exercidas pelas mulheres, por causa unicamente de sua capacidade 

reprodutiva e delicadeza na execução das tarefas minuciosas (Idem). 
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Como podemos verificar são atribuídos dois princípios organizadores da divisão sexual do 

trabalho: a) o princípio da separação, no qual se vai determinar a existência do trabalho 

masculino e o feminino e b) o princípio de hierarquização, no qual se vai atribuir um valor maior 

ao trabalho masculino e sendo o trabalho feminino de menor valor. Foram estes os princípios 

que deram origem ao processo de legitimação ideológica, que foram reduzindo as práticas 

sociais e os papéis sociais diferenciados sexualmente existentes ainda na atualidade. Por isso, a 

divisão sexual do trabalho mostra-se atualmente como uma manifestação das relações de poder 

entre homens e mulheres, e é uma das maiores lutas que as mulheres travam tentando 

demonstrar que este processo não é natural, mas socialmente construído e baseado nas 

diferenças entre homens e mulheres (França, 2009: 71-72). 

 

Casaca (2009), refere que de acordo com a socióloga Delphy, existem dois modos de produção 

autónomos: o modo de produção capitalista onde se produzem os bens e serviços com valor no 

mercado, desenrolando-se a exploração exercida pelo capital; e o modo de produção familiar e 

doméstico, onde são produzidos os bens e os serviços domésticos e familiares e que ainda, mas 

em menor número tem lugar a exploração levada a cabo pelos homens, que pela via do contrato 

de casamento se sentem legitimados a tal feito (Casaca, 2009: 24). 

 

Nos anos 70 do Séc.XX, os homens sentem-se ameaçados pela crescente participação feminina 

no mercado de trabalho, receando perder o controlo patriarcal que tinham até então, e adotam 

estratégias defensivas e de resistência, procurando excluir as mulheres das profissões com 

melhor remuneração e de estatuto superior, e/ou até se fosse possível o seu afastamento da 

atividade económica. Neste contexto têm-se procurado ao longo dos anos a introdução de leis 

laborais protecionistas em relação às mulheres, tentando evitar os abusos e a exploração 

exercida pelo capital e fomentando uma melhor participação destas no mercado de trabalho, 

mas o funcionamento do sistema capitalista e dos movimentos sindicais sempre foram 

dominados pelos homens. Por isso, não surpreende que se tenha fomentado a segregação 

sexual e se tenha tentado impedir o acesso aos seus territórios, mas estas não se deixam 

intimidar e avançam com as suas estratégias apostando na formação superior e no acesso a um 

trabalho remunerado (Casaca, 2009: 26). 

Com a passagem dos anos 80 para os anos 90, terá estado implícita a ideia de que para 

diminuir as tensões sociais atuais, as mulheres deveriam “voltar para casa”, utilizando como 
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desculpa a família que precisava delas para o seu bom funcionamento. Não seria dessa forma 

possível voltar atrás no tempo, e recriar já naquele tempo, o contexto existente há alguns anos 

atrás, onde assentavam valores de desigualdade e de dominação. Em Portugal, as mulheres 

tiveram recentemente acesso a direitos que anteriormente lhes estavam vedados como: votar, 

ter a sua conta bancária, ter uma profissão e casar sem pedir licença, que ainda permanecem 

nos dias de hoje (Patel, 2005: 34). 

 

Já lá vão anos, desde o início da entrada das mulheres para o mercado de trabalho com mais 

força, e ainda se verificam discriminações salariais, na medida em que a trabalho igual não 

corresponde a salário igual, procurando dar a entender que a sua produtividade é menor que a 

do homem, apesar de na realidade isso não se verificar, a mulher constituiu a mão-de-obra 

barata, onde os lugares de chefia são ocupados pelos homens, preferidos pelas empresas 

(Graal, 2000: 6). 

 

Todos estes aspetos estão ligados às construções dos papéis socialmente atribuídos a cada um 

dos sexos, assistimos a uma constante reprodução desses papéis sociais, não havendo grandes 

mudanças na transmissão destas representações na família. Isto tem a ver com a questão de 

mentalidades, que têm que ser trabalhadas, por isso toda a sociedade e/ou nas instituições 

deveriam desempenhar um papel importante na socialização do indivíduo (infantários e escolas) 

com estes valores de igualdade de género. Parece-nos importante que se estimule a cultura da 

família, pondo em prática os novos valores na educação das novas gerações independentemente 

do sexo, tendo um papel fundamental e que não pode ser subestimado em todas as vertentes, 

no poder político, na escola, nas associações religiosas e comunitárias. É preciso educar para a 

entreajuda, comunhão, co-responsabilização, confiança, proximidade e companheirismo com a 

necessidade de conciliar o trabalho e a família. A família é um corpo com vários membros, 

sendo todos eles necessários para o seu funcionamento em harmonia, por isso são necessárias 

mudanças nas medidas mais pertinentes para a sociedade em que queremos fazer parte, 

permitindo construir uma maior estabilidade a todos os níveis quer político, económico, laboral e 

familiar (Graal, 2000: 6). 
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1.2- Entrelaçamento das relações laborais e familiares 

 

Ao longo das últimas décadas existiram muitas transformações que vieram alterar 

profundamente a articulação da vida profissional e da vida familiar. O aumento da participação 

feminina no mercado de trabalho, conduziu a uma rejeição do modelo de família existente, que 

assentava no provedor masculino e que as mulheres tentaram de alguma forma romper e 

colaborar, assumindo elas também o sustento da família sujeitando-se à flexibilidade e 

intensificação dos tempos de trabalho. Persiste a desigualdade de género face ao emprego e ao 

trabalho doméstico, sendo alguns dos fatores que ainda hoje pesam sobre a relação trabalho-

família (Wall, 2010: 97).   

 

A tendência para a elevada evolução que assistimos recentemente na atividade remunerada das 

mulheres portuguesas, tem sido explicada por razões de natureza histórica, sociológica e 

cultural, num contexto em que estas contribuem além do papel económico, também nas 

relações intrafamiliares e no modo como as famílias se relacionam com as outras instituições 

(Mercado, Estado e Comunidade). É no séc. XX com a forte ausência dos homens ativos durante 

a década de 60 (emigração e a guerra colonial), que vamos encontrar as raízes do fenómeno, e 

depois com a revolução de Abril de 1974 que impulsionou fortemente os valores igualitários e 

emancipatórios, como o reconhecimento formal da igualdade entre homens e mulheres em 

termos de direitos e deveres de cidadania e, em particular, no acesso ao mercado de trabalho 

(Silva, 1983; Ferreira, 1999). Implicando a rutura no quadro de normas e valores que a 

sociedade portuguesa vivia então, permitindo às mulheres exercerem profissões que 

anteriormente lhes estavam legalmente interditas, nomeadamente a magistratura ou a 

diplomacia (Coelho, 2011: 1). 

 

Em Portugal verificamos um movimento muito rápido, no declínio do antigo modelo “homem 

provedor”, esta transformação levou apenas algumas décadas em comparação com a maioria 

dos países europeus, no qual registamos as mais elevadas taxas de atividade feminina a tempo 

inteiro da Europa. No nosso país nos anos 1960, eram as mulheres jovens entre os 15 e os 19 

anos que mais participavam no mercado de trabalho, em grande parte dos casos antes do 

casamento e do nascimento dos filhos. Atualmente a maior percentagem de atividade feminina 

encontra-se entre mulheres na faixa etária dos 25-29 anos, término da sua formação superior e 
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ingresso no mundo laboral. É mais ou menos entre os 25 e os 34 anos, que as mulheres depois 

de integradas num percurso profissional entram precisamente na fase do curso de vida pessoal 

assumindo frequentemente uma relação conjugal e a disponibilidade para serem mães. Dessas 

mulheres 86,6% são ativas entre os 35 e os 44 anos, sendo que 84,7% estão igualmente 

inseridas no mercado de trabalho (valores de 2008), enquanto a taxa de atividade masculina 

tem-se mantido relativamente inalterada entre 1998 e 2008. Tem aumentado significativamente 

o número de mulheres de forma progressiva e massivamente a sua presença no mercado de 

trabalho, e desde então têm aumentando os casais que tanto homens como mulheres trabalham 

profissionalmente a tempo inteiro no nosso país (Wall, 2010: 39 e 40- 41). 

 

Como a participação de atividade feminina cresceu num ritmo intenso, teve impacto na 

organização da vida familiar e da sociedade em geral. Por isso as famílias tiveram que se 

adaptar a estas alterações profundas, significando a passagem de um modelo de organização 

familiar centrado numa divisão diferenciada dos papéis de género, em que o homem trabalhava 

fora de casa e a mulher era doméstica cabendo-lhe a lida da casa e o cuidado com os filhos, 

para outro modelo de família centrado numa divisão mais simétrica e “igualitária” dos papéis de 

género; uma vez que ambos os cônjuges participam no mercado de trabalho e contribuem para 

o rendimento familiar de uma forma mais ou menos igualitária, dependendo se a atividade é a 

tempo inteiro ou parcial, e/ou se não existem desigualdades de género ao nível do trabalho pago 

na mesma profissão (Wall, 2010: 42). 

 

Estes casais ao longo da sua vida têm momentos que exigem a reconstrução dos seus percursos 

profissionais, no trajeto familiar existem vários momentos-chave que requerem que os dois 

membros do casal ponderem as suas decisões nas responsabilidades da vida familiar e da 

profissional, tendo em conta estes aspetos: o início da conjugalidade, o nascimento do primeiro 

filho e por vezes segundo ou mais. A diversidade das trajetórias femininas permite evidenciar 

diferenças relevantes relacionadas com os percursos profissionais dos homens, pois as 

mulheres por vezes reduzem o tempo de trabalho ou chegam mesmo a interromper 

temporariamente a vida profissional, são estes os casais que vivem em contenção da 

fecundidade dentro de um claro modelo conjugal de duplo emprego, não deixando de espelhar a 

baixa natalidade que encontramos em Portugal (Wall, 2010: 43- 45). 
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1.2.1- Conciliação trabalho e família 

 

Os estudos dos modos e características de como articular a vida profissional e a vida familiar 

têm conduzido a imensas pesquisas interessadas em identificar os efeitos dos diferentes 

padrões de conciliação não só para as famílias, mas também para os vários membros da família 

ao longo dos tempos. Os resultados de alguns estudos apontam para os efeitos em termos do 

stress gerado pelas influências recíprocas das esferas familiar e profissional, que cada vez mais 

alimentam as tensões vividas em cada uma destas esferas, que acabam por constituir um 

problema de saúde ocupacional. Greenhaus, Collins e Shaw (2003), por exemplo, chamam a 

atenção para os conflitos gerados por estas influências recíprocas e assinalam tensões a três 

níveis: a nível da insuficiência de tempo para atender às exigências de ambas as esferas, a nível 

das responsabilidades que uma e outra implicam, e a nível dos diferentes comportamentos 

esperados em ambos os contextos. O tipo de profissão, o número de horas de trabalho, o sexo 

(dada a existência de expectativas diferentes a nível dos papéis de género), a presença de 

crianças pequenas e o modo de divisão dos cuidados aos filhos e das tarefas domésticas são 

variáveis que aparecem associadas, sistematicamente, ao stress trabalho-família (Hochschild, 

1997; Crompton, 2006; Guerreiro e Carvalho, 2007; Crompton e Lyonette, 2006; Crompton, 

Lewis e Lyonette,2007). Na sociedade portuguesa, as mulheres apresentam um nível de stress 

significativamente mais elevado que os homens (Guerreiro e Carvalho, 2007), nomeadamente do 

ponto de vista do impacto do stress profissional na vida familiar (Lyonette e Wall, 2007). Este 

nível elevado de stress está relacionado com o facto de serem as mulheres destes grupos 

socioprofissionais quem acumula, no total, mais horas de trabalho pago e não pago (Wall, 2010: 

98). 

 

Simães (2012) revela no seu estudo que o conflito trabalho-família (WFC) mostrou maior 

relevância em relação ao conflito família-trabalho (FWC), constituindo-se este um importante 

preditor das respostas de stress (e.g. distress psicológico, pressão excessiva, culpabilidade). 

Refere também que vários estudos revelam que o stress ocupacional nos trabalhadores 

profissionais constitui um problema de saúde ocupacional, já identificado em diversos países 

europeus onde Portugal está incluído destacando-se a mútua interferência nos domínios entre o 

trabalho e a família, especialmente nas mulheres. O stress está conceitualizado como uma 

resposta fisiológica, um estímulo, estando mais relacionado com o trabalho, podendo existir 
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profissões mais stressantes do que outras, surgindo indagação especializada nos vários 

domínios do saber, como a sociologia que procura essa relação entre o stress associado ao 

trabalho e à família. 

 

Os sintomas psicológicos, relacionados com o stress ocupacional crónico, como é sugerido pela 

literatura em geral, afeta a produtividade organizacional e a saúde dos indivíduos. Constituem as 

principais causas de desmotivação, insatisfação e das elevadas taxas de absentismo e turnover 

verificadas no trabalho, não existindo suporte social no local de trabalho, que englobe o sentido 

de pertença e de integração no grupo, em termos de equipas de trabalho e instituição laboral 

(Simães, 2012: 81-95). 

Verificando-se no domínio laboral uma grande competitividade, o que torna o mundo do trabalho 

mais intenso e exigente, uma vez que surgem novas profissões em termos de competências e 

especialização, consumindo tempo e mobilizando recursos que vão reduzir a energia e o tempo 

que estaria disponível para as atividades familiares e de lazer, relegando o suporte social destes 

que servem como fator protetor (…) (Simães, 2012: 136). 

 

Simães afirma ao nível da relação conjugal, que o cumprimento dos diferentes papéis por parte 

de um dos cônjuges, tal como a experiência de stress ocupacional e stress familiar, podem estar 

positivamente e significativamente relacionados, com as experiências e as reações que 

consistem na tentativa de conciliação do trabalho e família. Os membros do casal deixam-se 

influenciar pela fonte de stress que frequentemente se relacionam com o desempenho dos 

papéis nos dois domínios, ao serem stressores comuns, estes procuram respostas nos 

processos de mediação indireta tais como estratégias de coping e suporte social, tentando diluir 

a interferência mútua nas suas interações (Simães, 2012: 156). 

 

Nas atividades profissionais de maior exigência, mesmo existindo alguma autonomia ou 

flexibilidade no trabalho, este pode provocar menos problemas, mas não deixa de gerar 

dificuldades no desempenho das responsabilidades familiares. Muitas vezes estão associadas a 

longos horários de trabalho, conduzindo à insuficiência de tempo para a família, do mesmo 

modo que a ausência de entreajuda conjugal ou familiar nos cuidados às crianças pequenas 

poderá interferir, pela ansiedade e pelo cansaço gerados no cônjuge sobrecarregado, nos 
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comportamentos e nas responsabilidades da vida profissional podem ser geradores de grande 

conflito entre trabalho e família (Wall, 2010: 98). 

 

Entre as várias situações dos casais, distinguimos algumas pela sua diversidade nos modos de 

articular o trabalho e a família. Destacamos à partida, o mais recente que se afasta 

completamente do tradicional do modelo de ganha-pão masculino/mulher doméstica, sendo 

este o perfil do duplo emprego/duplo cuidar. Tratando-se de casais que trabalham os dois 

trabalham a tempo inteiro (em profissões operárias ou de empregados executantes), não 

recorrem a qualquer tipo delegação exterior de ajuda nas tarefas, partilham de forma igualitária 

os cuidados das crianças e das tarefas domésticas. Os restantes três perfis implicam uma maior 

desigualdade de género; como verificamos no casal emprego e meio, onde a conciliação entre 

família e trabalho passa pela redução do horário de trabalho da mulher, embora o homem, ao 

contrário do perfil mais tradicional, também participe nas tarefas e nos cuidados às crianças. No 

perfil carreira masculina/profissão feminina está associado a posicionamentos sociais mais 

qualificados e contextos que enfatizam a importância da autonomia e da realização pessoal, 

onde são mulheres por diversos constrangimentos ao longo da sua trajetória individual e familiar 

que têm profissões mais desqualificadas e rotineiras, proporcionando ao homem uma posição 

de poder, impondo as regras e as práticas de conciliação, sendo ele detentor do estatuto de 

principal provedor devido à sua carreira. Por último, encontramos o perfil dupla carreira, 

dominante masculina, em que os casais com profissões qualificadas adotam uma conceção 

negociada e familialista da conciliação, já que “optam” por assumir sózinhos os cuidados e as 

tarefas, em conjunto e delegando pouco, talvez devido ainda à insegurança no emprego. Os dois 

comprometem-se a partilhar o trabalho não pago, mas a opção de sacrificar parcialmente o 

investimento profissional da mulher acaba por se introduzir, ao longo do percurso conjugal, 

persiste alguma desigualdade na divisão do trabalho pago e não pago (Wall, 2010: 125).   

 

A existência de preocupações com a questão da conciliação entre o trabalho e a família 

remontam aos períodos mais críticos para os países que estavam em plena Era Industrial. 

Coincidindo com o alastrar da segunda guerra mundial, em que os homens partiam para a 

frente de combate, sendo as mulheres impulsionadas a cooperar com a sua força de trabalho, 

sendo estas confrontadas com as primeiras questões da conciliação entre o trabalho e a família, 

pois estas só poderiam contribuir com a sua mão-de-obra se tivessem quem tomasse conta dos 
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seus filhos. Após esta guerra, muitas mulheres deixaram os seus empregos e voltaram a casa, e 

a força de trabalho voltou a ser maioritariamente masculina. Mas é a partir da década de 1960, 

em Portugal que o número de mulheres com trabalho remunerado começou a aumentar em 

grande escala, ganhando protagonismo na vida profissional e social, deixando elas o papel de 

cuidadora do lar e dos filhos para outro plano, ganhando independência face aos maridos. Mas 

apesar disso a legislação manteve-se inalterada, pois até então o mercado de trabalho tinha sido 

maioritariamente masculino e as leis laborais não se alteraram em relação à nova realidade 

(Guerreiro, Lourenço e Pereira, 2006). Nos anos de 1970, os direitos dos trabalhadores estavam 

assegurados, mas poucos países integravam nas suas leis laborais direitos específicos para as 

mulheres, nem os cuidados com as crianças entravam na agenda dos patrões, só mais 

recentemente surge a responsabilidade social corporativa. Muitas empresas motivadas pela 

ideologia da responsabilidade social avançaram com a construção de infantários e centros de 

apoio às trabalhadoras com filhos, uma vez que o grande número de mão-de-obra contratada 

eram mulheres (Friedman e Johnson, 1997: 192-208), (Costa, 2012: 3). 

 

Verifica-se que nos países nórdicos a conciliação entre trabalho e vida familiar é promovida pelo 

Estado, na Europa meridional esses apoios públicos são escassos, depositando-se nas famílias 

(sobretudo no lado feminino) essa responsabilidade (Lewis e outras, 2002b). Em Portugal os 

anos 80 e 90 foram marcados por políticas de reforço do Estado-providência, incentivadas pelos 

fundos da União Europeia e intensificando-se na segunda metade da década de 90 (Silva, 2002; 

Guerreiro, Abrantes e Pereira, 2003). Além da expansão da rede pública de serviços em áreas 

como a saúde e a educação, foram então criados diversos projetos, programas e experiências de 

apoio e proteção a grupos em situações de risco e exclusão, mas que chegam apenas a uma 

pequena parte da população e disponibilizando recursos e serviços claramente insuficientes 

(Guerreiro, 2004: 73).  

 

Verificou-se nalguns países europeus de modernidade avançada, que as elevadas taxas de 

atividade feminina acompanharam um progressivo equilíbrio dos estatutos e papéis atribuídos à 

mulher e ao homem no seio do grupo familiar, a conciliação entre o trabalho e a vida familiar é 

apoiada pelo Estado. Na sociedade portuguesa, apesar de alguns avanços, verificam-se ainda 

comportamentos bastante tradicionais no apoio à família, na maioria dos casos a prestação de 

cuidados a filhos ou familiares idosos e doentes, essa responsabilidade é atribuída 
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essencialmente às mulheres, uma vez que os apoios públicos são poucos para conseguir 

superar a procura (Guerreiro, 2006: 5). 

 

No fim do último século, a Europa começou a prestar mais atenção a estas questões, 

apresentando a carta comunitária dos Direitos Fundamentais da União Europeia, de 7 de 

Dezembro de 2000, adaptada a partir da entrada em vigor do tratado de Lisboa em 2010, 

estabelece que: “deve ser garantida a igualdade entre homens e mulheres em todos os 

domínios” (Comissão Europeia, 2010), e “assegurada a proteção da família nos planos jurídico, 

económico e social” assim como que “a fim de poderem conciliar a vida familiar e a atividade 

profissional, todas as pessoas têm direito a proteção contra o despedimento por motivos ligados 

à maternidade, bem como a uma licença por maternidade paga e a uma licença parental por 

nascimento ou adoção de um filho” (Costa, 2012: 4). 

 

Ao longo dos últimos anos têm-se intensificado no contexto português, iniciativas no âmbito da 

conciliação trabalho-família e da igualdade entre mulheres e homens, por isso o Estado não 

descura a importância destes aspetos estruturais. Mas constata-se que, apesar dos esforços 

legislativos que incentivam a definição de políticas sociais e organizacionais “amigas da família” 

(Family-Friendly Policies), nem sempre são conseguidas. Pois nem todas as empresas 

implementam tais medidas, dificultando as relações entre os papéis profissionais e familiares no 

dia-a-dia, que nem sempre isentam os casais de conflitos. Caso estes tenham um carácter 

prolongado no tempo, acabam por ser responsáveis no desencadear de um conjunto de efeitos 

negativos a nível individual, familiar e social, sendo condicionantes do bem-estar e da qualidade 

de vida, tanto no trabalho como nas restantes esferas de vida do indivíduo na família e 

sociedade (Andrade, 2011: 42). 

 

Na sociedade contemporânea o trabalho e a família são esferas dominantes na vida dos 

indivíduos, espera-se que haja um contributo igualitário entre homens e mulheres, mas alguns 

estudos apontam que a contribuição dos homens nas tarefas domésticas é diminuta e em 

contrapartida há um grande número de mulheres mães que estão no mercado de trabalho e se 

sentem sobrecarregadas de inúmeras responsabilidades familiares e tarefas domésticas para 

além da atividade profissional. 
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A discriminação vai-se notando mais quando, para além de ser mulher (perda feminina), a 

mulher é também mãe que ao assumir esse papel e sem ajuda terá de fazer opções, faz um 

esforço maior, “rouba tempo” a algumas das suas atividades e aceita trabalhos a tempo parcial, 

muitas vezes precários e de baixo salário. E é desta forma, que estão a abrir mão de regalias 

sociais que teriam num trabalho a tempo inteiro, como o acesso a serviços de saúde, subsídios 

de doença, entre outras coberturas sociais e de reformas para o futuro (Segalen, 1999: 8). 

 

Como afirma Segalen (1999), ter um trabalho torna-se quase imperativo para as mulheres 

obterem um rendimento regular, como pagamento do trabalho realizado “fora de casa”, ele é 

mesmo necessário senão mesmo obrigatório. Quando trabalha fora a mulher acumula a dupla e 

às vezes tripla jornada de trabalho e dificilmente o homem se dispõe a dividir com a mulher as 

tarefas do quotidiano familiar. Pois, nesta mudança a mulher perde uma parte da sua condição 

doméstica, continuando a manter o papel de “dona de casa”, mas não adquire a igualdade de 

oportunidades no mundo do trabalho, apenas soma mais responsabilidades depois do horário 

laboral e aos fins-de-semana as tarefas domésticas e familiares. Esta inserção no mercado de 

trabalho aumentou progressivamente, mas as condições de trabalhos e os salários são 

precários, as mulheres não têm acesso a lugares de topo, disto tudo ressalta a discriminação de 

contratos parciais e temporários e são as mais atingidas pelo subemprego e pelo desemprego 

(Segalen, 1999: 4-5).  

 

Desta forma aconselha-se a aprendizagem masculina na infância, pois esta se associará mais 

tarde à maior facilidade no envolvimento doméstico e parental dos homens. Embora, por vezes, 

esta aprendizagem poderá perder-se parcialmente na conjugalidade, conduzindo por vezes a 

outros modos de articular ou a fases da vida familiar em que o cuidar dos filhos e o trabalho 

doméstico são desiguais apesar de os dois trabalharem. Realça-se o sistema de representações 

e de práticas de género hoje, como a noção do homem que “sabe fazer” todo o tipo de tarefas, 

ou que “se prepara desde cedo para cuidar”, se constrói como prática ocasional mas não como 

norma habitual (Wall, 2010: 127). 

 

Embora haja sinais de que já se percorreu um longo caminho no sentido da diminuição da 

desigualdade entre mulheres e homens na família e na sociedade, e que podemos estar 

otimistas quanto à possibilidade dessa tendência de mudança continuar e alargar-se. Mesmo 
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existindo dinâmicas de rejeição das representações tradicionalistas; verificam-se no entanto 

estratégias de reenquadramento desse conservadorismo para o tornar mais legítimo, num 

contexto em que normas igualitárias parecem ter um importante poder simbólico, dando 

continuidade às formas, como aos modelos conservadores e assimétricos que vão sendo 

reproduzidos, reinventados e reciclados nos discursos de homens e mulheres atualmente (Wall, 

2010: 127 e 260). 

 

Para que a conciliação entre o trabalho e a família seja uma realidade e para que cada um 

possa ter uma vida ativa, nas suas quatro dimensões – família, trabalho, tempo livre, 

comunidade – parece-nos essencial que haja respeito pelo horário de trabalho, que existam 

condições para que a função de cada um possa ser desempenhada dentro do horário 

formalmente estipulado (Graal, 2000). A utilização sistemática de serviços formais de guarda das 

crianças (creches, infantários, ATLs, prolongamentos), que apoiam os casais em que ambos 

trabalham, mostra como se organiza hoje a articulação em todos os contextos socioprofissionais, 

em torno dos serviços formais prestados em várias especialidades necessárias à vida familiar. 

Apesar do apoio das redes familiares também ser significativo, nem sempre está disponível e, 

nalguns casos, pode não corresponder ao contexto de disponibilidade permanente (Graal, 2000: 

37; Wall, 2010: 128).  

 

As questões da conciliação trabalho-família começam a ser incluídas na agenda política, 

registando-se alguns esforços para articular as políticas desenvolvidas no domínio destas duas 

esferas sociais. Porém, as comissões, os planos, as declarações de princípios e as legislações 

gerais elaborados têm encontrado, até ao momento, claras dificuldades na implementação de 

normas e dispositivos com efeitos visíveis nas organizações e, em particular, na forma como os 

jovens trabalhadores conciliam a vida profissional com a vida familiar atualmente (Guerreiro, 

2004: 73). 

 

O poder político, a escola, as associações religiosas e comunitárias, em suma, toda a sociedade 

tem um papel fundamental que não pode ser subestimado, na questão de trabalhar as 

mentalidades. A escola deveria transmitir não só a ideia de que homens e mulheres têm iguais 

aptidões para o exercício de funções no trabalho e na vida profissional, mas também nas tarefas 

domésticas, nos cuidados aos filhos, aos idosos e aos deficientes. A publicidade que todos os 
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dias invade as nossas casas deveria deixar de usar quase exclusivamente a imagem da mulher 

como a “fada do lar”, aquela que assegura as compras para a casa e outras tarefas, poderia 

veicular um trabalho de mudança de mentalidades a ser efetuado, através do reforço da imagem 

positiva do homem nas tarefas familiares. Há propostas que poderão ser incluídas na educação 

das gerações vindouras, introduzindo valores como a entreajuda e a partilha de tarefas, estas 

poderão a médio prazo, contribuir para a mudança de mentalidades (Graal, 2000: 16 e 31).  

 

1.2.2- Equilíbrio como gestão de fronteira trabalho-família 

 

Começamos com uma breve discussão sobre o conceito de qualidade de vida no trabalho e nas 

suas dimensões, entre as quais se inclui o equilíbrio entre o trabalho e as demais esferas da 

vida, definindo-se o conceito de conciliação como a relação de equilíbrio que se estabelece entre 

o trabalho e a família (Costa, 2012). Em seguida, partimos para o tema da relação entre vida 

pessoal e vida profissional, em que são abordadas as diferentes perspetivas sobre essa relação, 

com destaque para o problema do conflito entre o trabalho e a família. Se não existir o equilíbrio 

que é necessário haver entre a esfera do trabalho e da família, deparamo-nos então com famílias 

desestruturadas e pessoas que não conseguem cumprir os seus papéis na família e no trabalho. 

Na vida dos casais em que ambos trabalham, as esferas familiar e profissional tocam-se de 

várias formas, sendo a sua relação muito próxima e tendo em conta que cada uma destas 

esferas exige recursos, como tempo e energia, surge a necessidade de procurar equilibrá-las 

(Costa, 2012: 8; Gramacho, 2012: 1).  

Neste ponto pretendemos abordar o domínio na interação de alguns mecanismos e dinâmicas 

específicas implicadas na relação trabalho-família equacionando o problema central da 

interferência de papéis sob o ângulo dos efeitos e das soluções na tentativa de equilíbrio. 

Procuramos, igualmente, refletir sobre o grau no qual o processo de equilibração do papel 

profissional e familiar continua a constituir-se como um dos maiores desafios na vida das 

famílias de duplo-emprego ou de dupla carreira, podendo este ser compreendido em função de 

certas competências, pertencentes a uma categoria mais geral que será designada como 

competências de gestão de fronteira trabalho-família (Nascimento, 2004: 157). 

 

Ratenen (2009) usa a definição que Clark (2000) utilizou para explicar o equilíbrio do trabalho-

família como “satisfação e bom funcionamento no trabalho e em casa, com o mínimo de conflito 
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de papéis” e introduz uma tipologia de equilíbrio trabalho-vida com base na síntese da 

fundamentação teórica, propondo quatro tipos de equilíbrio trabalho-vida; benéfico, nocivo, ativo 

e passivo (Ratenen, 2009: 27). 

 

Os indivíduos têm que ser como agentes ativos na gestão dos papéis e na (re)estruturação do 

seu estilo de vida, capazes de assumir novas orientações em relação aos seus papéis, seja em 

resposta a exigências e pressões do meio, seja de modo proactivo, no sentido de retirar o 

máximo partido de outros papéis de vida potencialmente mais satisfatórios (Nascimento, 2004: 

163). 

 

É geralmente aceite que o equilíbrio trabalho-vida seja importante para o bem-estar psicológico 

do indivíduo, e que a auto-estima elevada, satisfação e sensação geral de harmonia na vida 

possam ser consideradas como indicadores de um equilíbrio bem-sucedido entre o trabalho e os 

papéis familiares (Ratenen, 2009: 28) 

 

As interações entre os papéis são contínuas, por isso podem ser entendidas como processos 

naturais, em que os indivíduos utilizam como estratégias para pôr em prática, tentando negociar 

o equilíbrio de papéis, procurando ativamente os níveis mais elevados de bem-estar psicológico e 

de satisfação pessoal com a vida familiar e profissional. Não faz sentido, pensar que os 

processos atuam naturalmente nos indivíduos a salvo de qualquer iniciativa da sua parte, requer 

uma procura ativa de oportunidade e de escolha da importância, a função e o lugar que cada 

papel ocupa na sua vida, podendo decidir abandonar um papel em prol do envolvimento num 

outro, influenciar as características do papel, levando-o a acomodar melhor as suas 

necessidades, permanecer no papel, envolvendo-se nele o mínimo indispensável para poder 

aceder às gratificações proporcionadas por outro, redistribuir o seu capital de recursos pelos 

vários papéis em função da saliência de cada um ou tendo em conta os objetivos e prioridades 

interpessoais associados a cada um (Nascimento, 2004: 163). 

 

Neste processo a família é percebida como um sistema que tende a manter um funcionamento 

equilibrado através da mobilização das suas capacidades (recursos e estratégias de coping), 

para dar resposta às exigências que se colocam (stressores/ strains) e assim reduzir o mau 

estar e problema gerado (Simães, 2012: 164). 
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Quando o indivíduo transita de domínio, tenta captar ocasiões de aprendizagem cada vez que 

movimenta a linha que separa os domínios ou procura controlar os elementos que o atravessam, 

para além de atender às condições impostas pelo ambiente externo tem em conta critérios de 

natureza intrínseca, nomeadamente o grau da sua própria identificação com cada um dos papéis 

e atividades que desempenha enquanto membro dos dois domínios (Frone, Russel & Cooper, 

1995). Sem um mínimo de identificação com o papel, este não adquire a saliência psicológica 

indispensável para que o indivíduo oriente para ele os seus investimentos e nele aspire a 

padrões de excelência. A identificação e o investimento representam as razões pelas quais o 

indivíduo se envolve com um dado papel que lhe permite melhorar a sua performance e 

perceber-se mais competente e eficaz no exercício das suas atividades (Rothbard, 2001). Na 

ausência desta identificação, o equilíbrio entre os papéis familiar e profissional, não sendo 

desejado pode ficar comprometido ou até tornar-se inatingível (Nascimento, 2004: 168).  

 Nas sociedades pós-modernas, o desejo de auto realização pessoal e profissional prevalece, 

face a outro tipo de ideais, passando por encontrar novas formas de estar em família e no 

trabalho, que permitam um equilíbrio entre estes dois espaços, fundamentais na nossa 

sociedade (Patel, 2005: 49). 

 

1.2.3- Ajustamento e/ou adaptação 

 

Algumas investigações de (Barnett e Hyde, 2001; Greenhaus e Powell, 2006) têm-se debruçado 

sobre os efeitos mutuamente benéficos que o trabalho e a família podem exercer um sobre o 

outro, e sobre a necessidade de adotar estratégias adaptativas (Voydanoff, 2002) que melhorem 

a relação de ajustamento entre o trabalho e a família, nesta corrente teórica salientam que os 

indivíduos aumentam simultaneamente as potencialidades dos benefícios que derivam do 

desempenho dos múltiplos papéis proporcionando novos recursos e novas competências 

(Santos, 2008: 99). 

 

Durante longos anos, a investigação assumiu a existência de efeitos unidirecionais, 

potencialmente negativos do trabalho na esfera familiar, tendo explorado em menor grau quer a 

possibilidade da interferência positiva do trabalho na família, quer a direção inversa de influência 

(Crouter, 1984). Uma dessas abordagens desenvolve-se a partir da hipótese de spillover, isto é, 

da ideia de que as experiências vividas no trabalho e na família são suscetíveis de transpirar 
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para outros contextos de vida, sendo esta transferência a explicação para a existência de 

continuidades entre os dois domínios e de semelhanças entre os acontecimentos que neles têm 

lugar. Ocorre spillover quando o efeito que um papel produz sobre um outro gera similaridades 

entre os dois domínios seja ao nível dos valores, da disposição emocional, da satisfação, das 

competências e/ou dos padrões de comportamento (Edwards & Rothbard, 2000). Em geral, o 

conceito de spillover aparece relacionado com a existência de uma correlação positiva entre 

variáveis ligadas ao trabalho e variáveis ligadas à família. (Nascimento, 2004: 159). 

 

A forma como o trabalho afeta a família ou a família afecta o trabalho leva-nos a admitir a 

possibilidade de poderem funcionar não de forma competitiva mas em conjugação, como faz 

mais sentido supor que acontece quando se reconhece a interdependência entre o trabalho e a 

família, considerando-se que os dois domínios se influenciam reciprocamente, e aceitando-se 

que os seus efeitos tanto podem ser independentes como podem interagir (Greenhaus, 1988). 

Como é de esperar por exemplo, as tensões vividas no contexto profissional pelo indivíduo, ao 

mesmo tempo que podem reduzir a sua capacidade para interagir de forma positiva com os 

restantes membros da família, estão a apelar ao sistema familiar para que nele sejam 

mobilizados recursos que apoiem o elemento fragilizado na gestão da experiência de stress 

(Nascimento, 2004: 162). 

 

Simães, no seu estudo, dá exemplo do modelo da resposta de ajustamento e adaptação familiar 

(FAAR), descrevendo o processo através do qual as famílias alcançam o ajustamento pré-crise e 

a adaptação pós-crise. Como evidencia este modelo, a interação dos diversos fatores produzem 

um certo grau de adaptação familiar em qualquer momento do tempo e no espaço, mas 

também é através dos mecanismos nos quais o estado de adaptação resultante, evolui ao longo 

do tempo (Carnes &Quinn, 2005; Watson, 2008) (Simães, 2012: 164). 

 

Em sequência desta concetualização, a fase de ajustamento refere-se a um período 

relativamente estável e definido, durante o qual se operam mudanças mínimas à medida que a 

família se confronta e familiariza com as novas exigências, que se vão colocando às situações do 

dia-a-dia, tentando resistir a mudanças no sistema familiar, através das capacidades que possui 

(capacidades de resistência) (Patterson, 1998). Nesta fase, o padrão de interação familiar é 

normalmente previsível e estável, isto é, os papéis e normas de funcionamento familiar estão 



 

48 

definidos e regulam a atividade de vida diária da família, de forma que os comportamentos e 

atitudes dos diversos membros da família são na generalidade, passíveis de serem preditos 

pelos restantes membros (Patterson, 1998, 2002). Porém, esta estabilidade não impede que 

ocorram conflitos nos relacionamentos interpessoais familiares (e.g. conflitos maritais) os quais 

se podem tornar previsíveis, enquanto inclusos no padrão de funcionamento familiar (Patterson, 

1998, 2002). Especificamente, durante esta fase, a família tenta lidar com as novas exigências 

através de mecanismos como o evitamento, a eliminação ou assimilação (Patterson, 2002), de 

tal forma que as mudanças operadas no sistema familiar estão limitadas a mudanças de 

primeira ordem, sendo que apenas as relações interpessoais podem sofrer ligeiras alterações, 

preservando-se a estrutura familiar que se mantém intacta (Carnes &Quinn, 2005; (Patterson, 

1998). Em termos práticos e considerando um continuum de ajustamento, o bom ajustamento 

reflete-se em termos de: 1) uma saúde física e mental individual positiva; 2) um ótimo 

desempenho de papéis dos diversos membros da família; e, 3) manutenção de uma unidade 

familiar capaz de fazer face às tarefas desenvolvimentais da família (Patterson, 1998, 2002) 

(Simães, 2012: 166). 

 

1.2.4- Enriquecimento como benefício na qualidade de vida 

 

Definindo o conceito de enriquecimento de trabalho-família, considera-se como um mecanismo 

que melhor capta as experiências de um papel para melhorar a qualidade de vida no outro 

papel. Num estudo, Hanson et al. (2003) relataram os resultados de uma análise fatorial de que 

distinguem dois tipos de enriquecimento: (1) instrumental, em que competências, habilidades e 

valores são aplicadas de forma eficaz noutro papel, e (2) afetivo, em que afeta ou a emoção é 

realizada ao longo de um papel para outro (Greenhaus, 2006: 74). 

 

Consideramos bidirecional o trabalho-família, propondo um modelo teórico de enriquecimento de 

trabalho-família que reflete dois caminhos para o enriquecimento, um caminho instrumental e 

um caminho afetivo. Proporciona enriquecimento quando ocorrem experiências de que o 

trabalho possa melhorar a qualidade da vida da família e da família para o trabalho, quando 

ocorrem experiências familiares de enriquecimento que vão melhorar a qualidade do trabalho 

(Greenhaus, 2006: 72 -73). 
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Greenhaus afirma que os indivíduos que participam em múltiplas funções e acumulam vários 

papéis na sua vida podem experienciar positivamente os benefícios enriquecedores do trabalho 

e/ou da família; referindo-se a essas experiências como aditivo para o bem-estar dos indivíduos 

no trabalho e na família e nesse sentido pode proporcionar-lhes satisfação na vida laboral e/ou 

familiar. A participação no trabalho e na família leva a que um dos papéis amorteça o sofrimento 

no outro que não seja tão satisfatório, por isso podem compensar a falha causada pelo outro, 

procurando a gratificação naquele que lhe proporciona qualidade de vida (felicidade). Na mesma 

linha de pensamento é de referir que estas experiências nos vários papéis da vida dos indivíduos 

(trabalho e família) podem funcionar como um mecanismo diferente, ou seja, aqui podem existir 

as transferências das experiências positivas de um papel para outro, pois os recursos adquiridos 

em alguns dos papéis podem ser usados para melhorar noutros contextos da sua vida em 

sociedade (Greenhaus, 2006: 73). 

 

Greenhaus (2006), no seu artigo, usa a explicação de Voydanoff (2001) para definir o conceito 

de enriquecimento de trabalho-família, propondo as três maneiras em que a participação nas 

múltiplas funções, muitas vezes referido como papel na acumulação, pode produzir resultados 

positivos para os indivíduos. Em primeiro lugar, as experiências de trabalho e as experiências 

familiares podem ter efeitos aditivos sobre o bem-estar. Esta pesquisa demonstrou que a 

acumulação de papéis pode ter efeitos benéficos sobre o físico e psicológico proporcionando 

bem-estar (Barnett & Hyde, 2001), especialmente quando os papéis são de alta qualidade 

(Perry- Jenkins, Repetti, & Crouter, 2000). Além, da satisfação com o trabalho e satisfação com 

família verificou-se que têm efeitos aditivos na felicidade de um indivíduo, na satisfação com a 

vida, e qualidade de vida percebida (Rice, Frone, e Mc- Farlin, 1992; Arroz, McFarlin, Hunt, & 

Near,1985). Essa pesquisa sugeriu que os indivíduos que participam nestas funções estão 

satisfeitos com o trabalho e papéis familiares e experimentam um maior bem-estar do que 

aqueles que participam apenas num dos papéis ou que estão insatisfeitos com um ou mais dos 

seus papéis (Idem). 

 

Em segundo lugar, tanto a participação no trabalho como na família são papéis que podem 

amortecer os indivíduos do sofrimento num dos papéis. Por exemplo, a pesquisa mostrou que a 

relação entre os fatores de stress da família e bem-estar é prejudicada, sendo mais fraca para os 

indivíduos que têm mais satisfação de alta qualidade com as experiências de trabalho (Barnett, 
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Marshall, e Sayer, 1992; Voydanoff & Donnelly, 1999). Indivíduos que acumulam papéis podem 

compensar a falha num papel, deixando para trás a gratificação noutra função (Sieber, 1974), 

(Idem). 

 

Em terceiro lugar, as experiências num papel podem produzir experiências positivas e resultados 

na outra função. Este mecanismo difere do anterior, dos dois mecanismos, porque representa 

uma transferência de experiências positivas de um papel para o outro papel. Marks (1977) 

argumentou que a participação em alguns papéis cria energia que pode ser usada para melhorar 

as experiências noutros papéis. Sieber (1974) propôs que os recursos adquiridos num papel 

como um subproduto de relações sociais (por exemplo, as recomendações a terceiros, 

conexões, dentro de dicas) podem ser investidos noutras funções. Além disso, como os 

indivíduos acumulam uma variedade de papéis, as suas personalidades podem ser melhoradas, 

eles aprendem a ser tolerantes com discrepantes pontos de vista e flexíveis ao se ajustarem às 

exigências dos diversos remetentes dos papéis; eles podem então beneficiar a partir de suas 

personalidades expandidas em todas as funções (Sieber, 1974), (Idem). 

 

1.3- Conflito trabalho-família e/ou família-trabalho 

 

As pesquisas inicialmente abordavam a relação de conflito entre o trabalho e a família de forma 

distinta, consideravam-na como uma relação não direcional de interferência entre trabalho e 

família; mais recentemente tem-se assumido a bidirecionalidade do conceito, em que conflito 

trabalho-família e conflito família-trabalho na realidade são conceitos distintos, que se 

influenciam mutuamente e que possuem diferentes antecedentes e consequências. A ocorrência 

do conflito trabalho-família também parece associada ao conflito família-trabalho, corroborando 

outras evidências de que há uma relação mútua de causa e efeito entre CTF e CFT. 

 

Muitos indivíduos durante a vida ativa são trabalhadores, pais e/ou membros de um casal e 

frequentemente têm que desempenhar vários papéis simultaneamente. Mesmo o trabalho e a 

família sendo duas esferas interdependentes, conseguir um desempenho eficaz será necessário 

tempo, energia e envolvimento, mas em determinados momentos ou circunstâncias, a 

combinação dos diversos papéis poderá levar ao conflito, isto é, a participação num dos papéis 

(trabalho ou família) poderá ser dificultada pela participação noutro papel (família ou trabalho) 
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(Greenhaus & Beutell, 1985; Kinnunen & Mauno, 1998). Os dois papéis têm exigências que 

sendo acumuladas podem originar dois tipos de conflito: o conflito trabalho-família e o conflito 

família-trabalho, ou seja, o conflito trabalho-família acaba por ser bidirecional. Quando a 

interferência do trabalho na família surge, começam as dificuldades no desempenho das 

responsabilidades familiares, pois a atividade profissional poderá ser mais exigente 

temporariamente ou será permanentemente. Da mesma forma a interferência da família no 

trabalho ocorre quando as responsabilidades familiares e domésticas dificultam o desempenho 

profissional, talvez aqui dependendo das fases do ciclo de vida em que se encontrem os 

indivíduos na família (Pinto, 2002: 5). 

 

O conflito trabalho-família (expressão habitualmente utilizada independentemente da 

direccionalidade do conflito) poderá ser entendido como uma dualidade de papéis em conflito, 

em que as pressões dos domínios do trabalho e da família são em determinados aspetos 

mutuamente incompatíveis; dependendo da participação no papel do trabalho (ou família) que se 

torna mais difícil devido à participação no papel da família (ou trabalho) (Idem). 

 

Os diversos autores apresentam várias fontes de conflito, existindo unanimidade quanto às 

dimensões tempo e tensão, explicando que o conflito baseado no tempo é o mais comum, sendo 

este uma consequência que funciona entre a competição da disponibilidade de tempo que o 

indivíduo tem para realizar as múltiplas tarefas com eficácia nos diversos papéis. O conflito 

baseado na tensão surge quando o papel stressante de um dos domínios induz tensão psíquica 

ou física ao indivíduo, impedindo a realização das expectativas criadas no outro domínio 

(Greenhaus & Beutell, 1985). Além destes também referem o conflito baseado no 

comportamento, que é descrito como um conflito que provém dos comportamentos 

incompatíveis e exigidos pelos diferentes papéis (Greenhaus & Beutell, 1985). Segundo 

Voydanoff (1993), a tensão produzida num determinado papel manifestar-se-á através da 

interferência ou da sobrecarga. A primeira resulta do conflito que emerge entre as diversas 

exigências, o que dificulta a realização das várias atividades de trabalho e de família. A 

sobrecarga surge quando as exigências de tempo e de energia são demasiado elevadas para que 

se possa atuar de forma adequada ou confortável. As expectativas e exigências de trabalho e de 

família interferem entre si no decorrer dos sucessivos estádios da vida, por isso os diferentes 

estádios levam a diferentes tipos de conflito. De acordo com a mesma autora, os indivíduos 
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poderão reduzir os níveis de interferência e sobrecarga limitando as exigências dos papéis de 

trabalho e de família através da coordenação das diversas atividades ou, ainda, através da 

modificação das políticas de emprego e das estruturas de trabalho que os Estados podem 

introduzir (Pinto, 2002: 6). 

 

As pessoas têm cada vez mais dificuldade em encontrar tempo e energia para desempenhar os 

vários compromissos que têm com o trabalho, com a família e com outras pessoas ou grupos, 

como o tempo tornou-se um bem escasso para a maioria dos profissionais no atual mercado de 

trabalho competitivo, é difícil arranjar disponibilidade para as restantes atividades, que ficam 

sem o tempo desejado e mesmo necessário para uma boa harmonia entre elas. Atendendo que 

os filhos, os parentes idosos, as atividades familiares e outras que contribuem para a melhoria 

da qualidade de vida se encontram frequentemente secundarizadas perante as obrigações 

profissionais, embora este comportamento não seja desejável e adequado no meio familiar 

(Pinto, 2002: 2). 

 

Quanto mais importante um dado papel for para um indivíduo, mais tempo e energia serão 

investidos nesse papel, sendo o indivíduo potencialmente menos responsivo às exigências do(s) 

outro(s) papel(eis). O sentimento de estar a negligenciar um dado papel será mais suportável se 

o investimento de atenção e esforço pessoal no papel alternativo for proporcional à elevada 

importância desse papel para o indivíduo. Se, pelo contrário, o indivíduo avalia os dois papéis 

numa escala de importância máxima, o investimento pessoal num deles acompanhar-se-á mais 

provavelmente da preocupação de não estar a dedicar ao outro papel significativo a mesma 

atenção. Diferentes perfis de identificação com os domínios podem, por isso, dar origem a 

preferências e decisões distintas no que se refere ao posicionamento da fronteira (com a 

consequente redução de um dos dois espaços, o do trabalho ou o da família), à sua 

permeabilidade e ao grau de intensidade do potencial conflito entre ambos (Cinamon & Rich, 

2002) (Nascimento, 2004: 168). 
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1.3.1- O conflito trabalho-família 

 

As investigações sobre a relação trabalho-família e as suas implicações na qualidade de trabalho 

e de vida familiar nos casais trabalhadores têm vindo a aumentar, e sabe-se agora que o conflito 

trabalho-família tem sido identificado, como fonte de stress mental e físico, sendo gerador de 

consequências negativas a nível pessoal, que vão desde o aumento dos riscos de saúde, 

diminuição do desempenho dos papéis parentais, ansiedade, depressão e insatisfação. A nível 

das relações poderá levar a um aumento dos conflitos interpessoais, divórcio, entre outros, e a 

nível organizacional poderá levar à diminuição da produtividade, lentidão, absentismo, turnover, 

baixa moral, insatisfação profissional, perda de talentos (Duxbury & Higgins, 1991; Thomas & 

Ganster, 1995). Existem também cada vez mais estudos que afirmam que apesar do trabalho e 

da família se afetarem mutuamente, o trabalho não tem necessariamente que ter efeitos 

negativos na família, antes pelo contrário, quando é experienciado positivamente poderão 

emergir efeitos positivos na família, ou seja, o trabalho e a família poderão funcionar como 

fontes de significado e de identidade, através das quais homens e mulheres equilibram os seus 

compromissos. Baruch & Barnett (1987) referem que, por exemplo, as mulheres que 

desempenham diversos papéis sentem-se menos deprimidas e percecionam uma maior auto-

estima que os homens e que as mulheres que desempenham menos papéis. Isto depende da 

qualidade dos papéis desempenhados, sendo fundamentais para o aumento da auto-estima e 

bem-estar geral (Pinto, 2002: 4). 

 

Por isso, diversas investigações chamam à atenção para a necessidade de conhecer os fatores 

ou antecedentes do conflito trabalho-família, quer venham eles do trabalho para casa quer da 

casa para o trabalho, sendo outra das suas preocupações centrando-se na 

identificação/caracterização dos indivíduos mais afetados pelo conflito trabalho-família. 

 

Os investigadores concluem, que os mais afetados são as mulheres (Gutek, Searle & Klepa, 

1992), bem como os trabalhadores que têm diversas responsabilidades familiares a seu cargo 

(Frone, Russell & Cooper, 1992; Greenhaus & Beutell, 1985) e os casais de dupla-carreira ou 

duplo rendimento (Voydanoff, 1993) são quem mais sofre constrangimentos entre os papéis do 

trabalho e da família na atualidade (Pinto, 2002: 6). 
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Segundo Greenhaus e Beutell (1985), o conflito entre o trabalho e a família pode ser de três 

tipos: baseado no tempo, baseado na tensão ou baseado no comportamento. O conflito baseado 

no tempo ocorre quando o indivíduo sente dificuldades em desempenhar adequadamente um 

dos seus papéis devido ao tempo que lhe é exigido pelo outro papel. O conflito baseado na 

tensão ocorre quando o indivíduo se sente preocupado com as exigências de um dos papéis (i.e. 

familiar ou profissional), ao ponto de essa preocupação cognitiva o impedir de desempenhar 

corretamente o outro papel. Por fim, o conflito baseado no comportamento refere-se a 

comportamentos que o indivíduo manifesta num dos papéis que são desapropriados com os 

comportamentos desejados e/ou considerados adequados no outro papel (e.g. profissões no 

contexto militar que exigem agressividade e poder, embora este comportamento não seja 

desejável no meio familiar, no qual são esperados comportamentos de carinho e afetuosidade) 

(Gramacho, 2012: 9). 

 

O conflito trabalho-família pode ocorrer sempre que a dedicação de tempo a um papel consumir 

o tempo que seria necessário para dar resposta às exigências do outro. Este tipo de conflito 

(time-based conflict) pode assumir duas formas: as pressões de tempo associadas à pertença a 

um contexto podem tornar fisicamente impossível o cumprimento das expectativas associadas 

ao outro papel; ou as pressões sentidas podem produzir uma preocupação com o papel mesmo 

quando o indivíduo está fisicamente envolvido com o outro e a tentar satisfazer as exigências que 

esse outro papel lhe coloca (Bartolome & Evans, 1979 cit. In Greenhaus & Beutell, 1985). O 

conflito pode ainda resultar da experiência de tensões, ocorrendo, portanto, quando o mal-estar 

associado a um papel (e traduzido em sintomas como insatisfação, fadiga, ansiedade, 

irritabilidade, depressão, apatia) limita o desempenho do outro. Neste tipo de conflito (strain-

based conflict) os papéis são incompatíveis na medida em que a tensão psicológica que deriva 

de um torna difícil a resposta a dar às exigências de outro. Um terceiro tipo de conflito é o que 

ocorre sempre que o indivíduo se mostra incapaz de ajustar o seu estilo comportamental de 

modo a satisfazer as expectativas associadas a cada um dos papéis (behaviourbased conflict). O 

indivíduo experimentará este tipo de conflito nas situações em que os comportamentos 

aprendidos e reforçados num domínio sejam incompatíveis com as exigências do papel noutro 

domínio e, apesar disso, sejam exibidos neste último sem a introdução de alterações que os 

adequem ao contexto (Nascimento, 2004: 162). 
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Para competência de gestão trabalho-família sob o ponto de vista individual pressupõe-se que os 

sujeitos possuam um conjunto de disposições e atributos psicológicos específicos, que irão 

contribuir para um melhor ajustamento e sucesso na transição que é necessária diariamente 

entre os dois domínios. Esta competência também pode ser aprendida na vida real, através do 

confronto direto com as dificuldades no desempenho do duplo papel, requer inteligência prática, 

enquanto a dimensão psicológica implica que a utilização de um nível tácito de conhecimento, 

seja aprendido através da experiência (Wagner & Sternberg, 1986). Neste caso, o conhecimento 

tácito tem a ver com o saber gerir o self, embora não seja verbalizado e nem ensinado 

explicitamente ele requer que se saiba gerir a relação com os outros (parceiros de papel) e da 

sua vida (parceiros de vida), tentando maximizar a “produtividade” nos dois contextos nas 

respostas que tem para dar com as responsabilidades familiares e profissionais (Nascimento, 

2004: 164). 

 

Em circunstâncias especiais, o indivíduo pode não dispor da assertividade necessária para 

resolver os possíveis conflitos interpessoais, pois os seus direitos e interesses pessoais legítimos 

podem resultar de desacordos quanto ao grau no qual é tolerável a interferência de um domínio 

no outro ou de discrepâncias na interpretação do que é ou não apropriado no exercício de um 

dado papel, daí as organizações poderem também contribuir de forma decisiva para que os seus 

recursos humanos possam realizar com êxito esta tarefa diária de coordenação do duplo papel 

profissional e familiar. Assim, do ponto de vista das empresas, faria todo o sentido que existisse 

uma definição e aplicação de políticas e normativas (de licenças, de dispensas, flexibilidade de 

horário, duração do tempo de trabalho, deslocalização do posto de trabalho, etc.) e criando um 

conjunto de estruturas internas (de prestação de cuidados infantis, de consulta psicológica aos 

trabalhadores, etc.); permitindo tornar a fronteira mais elástica e facilitar os trabalhadores na sua 

escolha e experimentação das diferentes estratégias de gestão das duas esferas da sua vida, 

trabalho e família, levando à consolidação de um certo conhecimento prático sobre a melhor 

forma de se comportar nestes dois mundos (Nascimento, 2004: 166). 
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1.3.2- O conflito família-trabalho 

 

Partindo do raciocínio de que a família é um grupo social muito importante na vida e na 

formação do individuo, fica evidente a importância de estudarmos como o trabalho interfere nas 

relações familiares do trabalhador e na vida dos seus filhos e, ao mesmo tempo, como a vida 

familiar interfere no trabalho. É preciso avaliar em que medida o trabalho afeta as relações de 

um dos grupos sociais mais importantes, para o desenvolvimento do ser humano. 

 

O conflito familiar é vivido por razões muito semelhantes por pessoas que trabalham em todos 

os países desenvolvidos, nos níveis de apoio que oferecem às famílias diferem de forma 

considerável, mas isso não impede que os esforços para reduzir o conflito também devam ser 

semelhantes e aplicados nos vários países. No entanto, verifica-se que os determinantes do 

conflito variam para as diferentes pessoas em diferentes países, que são culturalmente mais 

sensíveis, por isso precisam de ser desenvolvidas formas de intervenção para serem 

implementadas nos contextos adequados como políticas europeias tendo em conta as 

tendências atuais de mudança ocorridas (Crompton, 2007: 285). 

 

Entende-se por conflitualidade a forma como cada indivíduo se posiciona perante o contexto 

familiar na sua relação com o cônjuge e/ou os filhos, tentando equilibrarem a gestão do tempo 

individualmente e em conjunto com o intuito de com os seus recursos retirarem 

compensações/satisfação dessa mesma conciliação. Impondo processos adaptativos de 

ajustamento na dinâmica da vida do indivíduo enquanto parte de um sistema integrante nos 

papéis familiares e profissionais. O processo negociado traz as soluções de conciliação, estas 

são encontradas e influenciadas por modelos de socialização familiar, igualmente as entidades 

empregadoras podem introduzir modelos organizacionais de negociação, em que ambos possam 

ser facilitadores do esforço na maior possibilidade de conciliação das responsabilidades 

profissionais e pessoais que tanto anseiam as famílias (Fernandes, 2013: 150). 

 

Nesse sentido, o conflito entre vida pessoal e vida profissional tem recebido destaque, 

especialmente na literatura internacional, podendo registrar que este pode ter origem tanto no 

universo do trabalho, quando responsabilidades profissionais interferem no cumprimento de 

obrigações familiares (conflito trabalho-família), quanto ao domínio da vida pessoal, quando as 
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obrigações relacionadas à família prejudicam o desempenho no trabalho (conflito família-

trabalho). Dessa forma, podemos considerar que o conflito trabalho-família e o conflito família-

trabalho como dois mundos diferentes, mas inter-relacionados na sua vivência (Oliveira:2013: 3). 

 

Como vemos a família precisa de tempo e o trabalho também precisa do seu tempo, logo deve-

se procurar um meio de dar tempo aos dois, ao mesmo tempo não será fácil, há quem arranje 

uma forma possível de trabalhar em casa, através das novas tecnologias. Abrem-se contactos e 

opções profissionais, mantendo-se se for preciso um part- time, que garanta uma base financeira 

estável, e permanecendo em casa a trabalhar nas horas em que a criança deve estar em casa. 

Este modelo de trabalho leva algum tempo a construir e não é fácil para quem está a iniciar uma 

vida familiar e carreira profissional (Graal, 2000: 28). 
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CAPÍTULO II- METODOLOGIA 

 

Neste segundo capítulo da dissertação apresentam-se as opções da metodologia adotada, como 

sendo privilegiado o método qualitativo, e as razões dessa escolha e o caminho percorrido desde 

o quadro teórico e da pesquisa à análise de conteúdo e dos discursos. 

 

A escolha da metodologia necessita de ser explicitada, para ser possível uma perceção clara do 

valor da informação recolhida e analisada. Neste estudo, considerou-se que o meio mais 

adequado para a recolha da informação sobre a vida dos casais e a possível conciliação entre o 

trabalho e a família seria um conjunto de técnicas essencialmente qualitativas, designadamente, 

a entrevista semi-diretiva como método de recolha de dados e a análise de conteúdo e dos 

discursos, procurando dar resposta à pergunta de partida em função dos objetivos do estudo 

 

2.1-Apresentação metodológica da investigação  

 

Na segunda parte do trabalho abordamos os aspetos relacionados com a caracterização do 

estudo empírico e com a caracterização dos participantes, começando por apresentar as opções 

metodológicas, explicando o enquadramento da análise qualitativa e a técnica de recolha de 

dados utilizada. 

 

A abordagem qualitativa foi a nossa opção, uma vez que os métodos qualitativos são 

particularmente úteis para o estudo de fenómenos ainda não muito explorados ou identificados, 

o que nos parece ser o caso desta problemática acerca da articulação do trabalho-família de 

casais que vivem e trabalham nos dois contextos comuns no nosso país. O método de recolha 

de dados utilizado foi a entrevista semi-diretiva baseada na utilização de um guião, onde a 

maioria das questões foram selecionadas previamente; algumas delas eram abertas para 

permitir que os entrevistados oferecessem a maior informação possível. Ao concebermos o 

nosso instrumento de recolha de dados começamos por reunir e explorar uma série de frases 

que posteriormente geraram outras capazes de refletir os modos de como os casais articulam as 

duas esferas das suas vidas (trabalho e família). 
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O estudo de caso realizado nas duas organizações privadas pertencentes a um grupo 

multinacional, conta com algumas centenas de trabalhadores na empresa D e na empresa B 

milhares, nessas empresas foram selecionados seis casais de cada. Os doze casais têm o nível 

escolar bastante diversificado, trata-se de adultos e maioritariamente sem qualificação 

profissional elevada, com idades bastante dispersas (a média etária situa-se entre os 33 e 55 

anos) e com alguma antiguidade compreendida entre os 15 anos e 32 anos; pretendíamos com 

esta investigação articular a análise das estratégias, representações e expetativas dos 

trabalhadores em relação à sua conciliação do trabalho-família permitindo-nos contextualizar no 

panorama nacional as dinâmicas organizacionais, podendo constituir um instrumento valioso 

para a progressão do conhecimento sociológico. 

 

Tivemos como propósito neste estudo conhecer, através de entrevistas, se os vinte e quatro 

trabalhadores das duas empresas, situadas na região norte do país e pertencendo ao mesmo 

ramo de atividade, percecionavam algum tipo de conflito trabalho-família e/ou família-trabalho, e 

ainda, se existiam diferenças de género quanto a essa perceção na sua conjugalidade. Desta 

análise pretendia-se concluir sobre a perceção dos indivíduos acerca desta problemática e das 

estratégias adotadas por estes casais para eventualmente combater ou minimizar o conflito 

trabalho-família e/ou família-trabalho. 

 

Foram realizadas vinte e quatro entrevistas, doze a elementos masculinos e doze a elementos 

femininos, constituindo seis casais de cada empresa selecionados a partir de fontes de 

observação direta. Dadas as regularidades encontradas na amostra pareceu-nos que este 

número seria razoável, pois os entrevistados desempenham diversos trabalhos, desde 

engenharia, chefes de equipa a operários/as, casados e união de facto, a maioria com filhos e 

que trabalham na mesma empresa. 

 

Ao operacionalizar as variáveis recorremos à análise de conteúdo, como técnica de tratamento 

de dados; definimos classes ou categorias como: envolvimento na carreira; envolvimento na 

família; conciliação entre o trabalho e a família; diferenças de género, para que a partir dos 

dados pudéssemos conhecer as suas relações, com o propósito de descrevermos e 

compreendermos a realidade observada, procederemos também à análise dos discursos, a qual 
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dever-se-á enquadrar tanto nos desenvolvimentos teóricos realizados, como nos objetivos da 

pesquisa. 

 

Com intenção de levar a cabo o estudo, a abordagem metodológica utilizada foi qualitativa, o 

recurso à entrevista como método de recolha de dados e as questões orientadoras do estudo 

empírico foram as seguintes em relação aos objetivos: 

 a) Identificar na perspetiva dos trabalhadores quais as medidas de conciliação adotadas, bem 

como o seu impacto em relação ao género; 

b) Identificar as dificuldades decorrentes do conflito entre o trabalho e a família, bem como as 

soluções encontradas por estes casais. 

 

Com esta análise qualitativa centrada nas experiências dos indivíduos, nos seus 

comportamentos, emoções ou sentimentos, teremos a quase totalidade da análise dos dados de 

natureza interpretativa. Nesta escolha estão relacionadas as preferências pessoais do 

investigador, como a natureza do problema com o fenómeno social que se está a investigar e 

que se pretende explicar. Esta investigação qualitativa distingue-se ainda devido a estar 

particularmente direcionada para a exploração de significados atribuídos pelos indivíduos a 

determinados fenómenos ou pela busca de explicações em profundidade, destinada a ser uma 

investigação aberta assente numa lógica de descoberta do terreno para a compreensão de 

realidades complexas. 

 

2.1.1- Descrição dos objetivos e da metodologia 

 

Para o presente trabalho foi definida uma pergunta de partida, considerando-se pertinente para 

orientação do nosso objetivo e para o desenvolvimento desta investigação, sendo formulada da 

forma seguinte: Que fatores explicam a forma como os casais conciliam a vida familiar e 

profissional trabalhando na mesma empresa? Esta pergunta de partida procura delimitar o nosso 

campo de análise num universo tão vasto de temáticas, pelo que pretendemos procurar 

respostas intermediárias, e dirigir a nossa atenção às questões prévias que se formularam 

anteriormente, atingindo o objetivo a que nos propusemos para análise do nosso objeto de 

estudo.  
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Como o propósito deste estudo foi conhecer a existência de casais que trabalhavam na mesma 

empresa, foram levantadas todas as uniões conjugais de sexo diferente existentes nas duas 

organizações independentes do mesmo ramo de atividade, situadas no norte do nosso país, 

independentemente do fator tempo das relações e tempo de trabalho, se estes percecionam 

algum tipo de conflito trabalho-família e se existem diferenças de género quanto a essa 

perceção. 

A curiosidade sociológica despertou também o interesse pessoal na temática, pretendendo-se 

analisar o fenómeno da conciliação do trabalho-família em doze casais que trabalham na mesma 

empresa, duas empresas distintas, mas do mesmo ramo de atividade e as estratégias que estes 

usam para que seja possível a estabilidade familiar e profissional. Iremos compreender e 

verificar se existem dificuldades e/ou conflitos nesta articulação dos papéis na perspetiva de 

género. Partimos para o campo de análise de forma a recolhermos toda a informação empírica, 

caracterizando e analisando as práticas de conciliação entre a vida profissional, familiar e 

pessoal dos casais aí existentes dando resposta à questão de partida. Por isso, os objetivos que 

se pretendem alcançar com esta investigação são de caráter social, uma vez que se vai analisar 

as inter-relações dos indivíduos nos contextos laborais e familiares comuns aos dois membros do 

casal.  

 

Com o objetivo de proceder ao estudo exploratório, desenhamos um modelo de investigação, em 

cuja análise se assenta na comparação constante entre os dados recolhidos dos casais das duas 

empresas e a revisão da literatura; como o método da comparação constante consiste num 

movimento contínuo entre as abordagens do investigador e um retorno aos dados já recolhidos 

até que o processo fique saturado, fazendo com que a teorização que o investigado vai 

construindo fique ligada ao terreno.  

 

Realizaram-se as vinte e quatro entrevistas, doze no total de cada empresa, a seis elementos 

masculinos e seis a elementos femininos também de cada empresa, procurou-se obter o mesmo 

número na amostra para auferir as regularidades que seria razoável encontrar neste universo de 

casais de cada empresa. 
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2.1.2- Modelo de hipóteses condutoras 

 

Com a revisão bibliográfica que ocorreu durante todo o processo de estudo, englobando 

assuntos como trabalho feminino e masculino, dupla jornada, relações familiares, conflito 

trabalho-família entre outros, foi possível encontrar a análise a que diversos autores fazem 

referência, descrevendo os quatro modelos de interação entre o trabalho e a família. 

No estudo de (Guerreiro, 2006) referindo-se aos modelos mencionados: “No primeiro modelo, 

encontramos uma relação simbiótica entre estas duas esferas que se complementam 

mutuamente. Numa segunda hipótese, família e profissão são vistas como podendo 

interinfluenciar-se positiva ou negativamente. É o caso dos trabalhadores que apontam para 

tensões acrescidas na família em épocas de pressão laboral, mas que, noutras ocasiões, 

referem que a satisfação obtida num destes mundos comporta também melhorias no resto da 

sua vida. Um terceiro modelo teórico aponta para uma compensação mútua, em que défices 

numa destas áreas são compensados por recompensas extraídas da outra. Finalmente, uma 

quarta possibilidade aponta para o conflito, sendo ambas as esferas vistas como irreconciliáveis, 

por envolveram responsabilidades, normas e expectativas distintas, se não mesmo opostas” 

(Guerreiro, 2006: 19. 

 

Da análise da literatura acerca do conflito trabalho-família, para além de nos ter levantado 

muitas questões, serviu-nos de base à elaboração de hipóteses de trabalho, as hipóteses gerais 

foram as seguintes: 

 

- Que medidas de conciliação são adotadas na vida familiar e profissional; 

- Existe conflito trabalho-família e/ou família-trabalho; 

- Existem diferenças de género na perceção do conflito trabalho-família e/ou família-trabalho. 

Desta proposição global, um conjunto de hipóteses específicas principais podem ser retiradas: 

- Na relação entre o trabalho-família assumem-se comportamentos genderizados. 

- As estratégias usadas na repartição das tarefas domésticas e familiares são simétricas.  

- As soluções encontradas para diminuir o impacto da sobrecarga dos filhos na família. 

 

Como refere (Santos, 2008) “A hipótese da expansão ou aumento de recursos defende que o 

envolvimento em múltiplos papéis pode proporcionar ao indivíduo recursos (por exemplo, novas 
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competências e maior apoio social) que ele não obteria se estivesse confinado ao desempenho 

de apenas um papel” (Santos, 2008: 99). 

Estudos concluem que as experiências familiares e as carreiras são diferentes entre homens e 

mulheres, mas aqui o contexto organizacional é o mesmo e o contexto familiar também, por isso 

iremos verificar se essa teoria é corroborada na perceção das diferenças e da desigualdade 

nestes casais da zona norte de Portugal.   

 

2.1.3- Definição do método e população alvo 

 

No procedimento da seleção da nossa amostra tivemos como critérios base a nacionalidade e 

língua materna dos sujeitos (portuguesa), o facto de manterem relações conjugais e uma 

atividade profissional regular na mesma empresa. A divulgação da investigação e a angariação 

de participantes para a mesma foi realizada através de contactos pessoais da investigadora da 

empresa D a dezassete casais e apenas aceitaram seis casais e outros da rede de contactos da 

investigadora que utilizou no primeiro contacto na empresa B, mas que não foi frutífero, 

recorrendo à sorte de contactar qualquer funcionário que saísse do trabalho, conseguiu-se com a 

boa vontade de uma senhora, que angariou cinco casais da empresa B e mais tarde contactou 

outro do seu conhecimento, no total seis casais.  

 

A escolha do campo de análise concentrou-se nas duas empresas do sector industrial, 

pertencente ao sector empresarial privado internacional, deve-se ainda ao facto de uma das 

empresas em análise ser o local de trabalho da investigadora/entrevistadora, o que permitiu um 

rápido e fácil acesso ao universo de trabalhadores da empresa para aplicação das entrevistas. 

Inicialmente, estabeleceu-se como critério para as entrevistas que os casais trabalhassem na 

mesma empresa, para além destas condições as diversas qualificações desde o ensino básico 

ao superior, diversos postos de trabalho e vários horários afetos a estes casais. 

 

Nesta apresentação da população alvo do estudo fazem parte vinte e quatro trabalhadores das 

duas empresas distintas, as quais não são identificadas pelo nome próprio apenas pelas siglas D 

e B, sob o nosso ponto de vista ético, uma vez que não foi pedida autorização para o mesmo 

estudo. As entrevistas que foram feitas aos trabalhadores efetuaram-se fora do horário e local de 
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trabalho, não sendo desta forma comprometida a produtividade e a boa imagem das empresas, 

onde estes casais exercem a sua atividade profissional.  

 

Na caracterização da amostra do nosso estudo podemos considerá-la de tipo não probabilístico, 

destinada ao nosso estudo exploratório, não é suficientemente representativa, embora 

procurássemos obter o maior número possível de participantes, mas como não temos a 

pretensão de generalizar os resultados obtidos, podemos ainda classifica-la como voluntária, pois 

os sujeitos colaboraram voluntariamente. 

 

Os entrevistados situam-se no intervalo de idades compreendidas entre os 33 e os 55 anos não 

estando no seu auge de juventude. São indivíduos que estão nas empresas entre 15 a 32 anos, 

o que representa uma força de trabalho relativamente já com vínculo permanente (exceção de 

indivíduo do sexo masculino trabalhador na empresa B). Este facto justifica-se por que as 

organizações em análise derivam de uma que se implantou em Portugal (1965), tendo recrutado 

sobretudo trabalhadores jovens, que agora atingiram a antiguidade, não deixando atualmente de 

contratar jovens para os seus quadros e produção. Quanto às habilitações literárias apenas dois 

dos entrevistados (homens) um de cada empresa (D e B) tem formação superior e os restantes 

têm o ensino secundário e básico. Na empresa D dois homens e duas mulheres têm o ensino 

secundário e têm o ensino básico três homens e duas mulheres. Relativamente à empresa (B) 

um homem e duas mulheres têm o ensino secundário e têm o ensino básico quatro homens e 

quatro mulheres. 

 

A amostra é aleatória simples constituída por vinte e quatro sujeitos de duas empresas, sendo 

que existem em proporção igual de sexos, sujeitos do sexo feminino (n = 12; 50% da amostra) e 

do sexo masculino (n = 12; 50% da amostra), uma vez que são casais heterossexuais, com 

características várias dos seus agregados familiares, quer em número de elementos que o 

constituem, quer em qualificações literárias, quer o contexto social em que estão inseridos. 

Relativamente à idade, os sujeitos estão na faixa etária entre os 33 e os 55 anos de idade, sendo 

a média de 44 anos.  

 

Como é referido por alguns investigadores as amostras podem ser classificadas em amostras 

probabilísticas e não probabilísticas, utilizando-se, segundo estes, as amostras de tipo não 
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probabilístico quando a investigação é exploratória, quando o investigador não se preocupa com 

a representatividade da amostra, ou quando está interessado apenas num comportamento 

particular da amostra (Pereira, 2009: 27). 

 

Foi através de um primeiro guião que testamos os tópicos de orientação das entrevistas que foi 

sendo remodelado conforme se exigia em relação ao objetivo da investigação e posteriormente 

utilizou-se o guião definitivo (Anexo I) que permitiu conduzir as entrevistas em função das 

hipóteses formuladas. O guião divide-se em três partes principais, na primeira fazemos a 

caraterização demográfica do indivíduo (sua família atual). 

 

Na segunda parte destinada ao agregado familiar de origem dos sujeitos entrevistados, onde 

pretendemos recolher informação que permitirá conhecer a socialização a que os entrevistados 

foram sujeitos, subdividindo-se em três tópicos no primeiro as questões referem-se à família de 

origem e a sua caraterização demográfica. No segundo tópico os assuntos referentes ao trabalho 

dos seus pais, as escolhas e valorização, servindo de apoio para o terceiro tópico como as 

relações dos seus pais e restante família, de forma a estimular a conversa sobre a relação 

quotidiana e o estilo de vida destes. 

 

Na terceira parte do guião subdividimos também em três tópicos, lançando a base para as 

questões seguintes como forma de identificar os interesses e motivações dos entrevistados a 

nível familiar, profissional e conjugal na família atual. No primeiro, começamos com as questões 

sobre a organização familiar e no segundo tópico procuramos indagar sobre o entendimento do 

trabalho na sua vida económica, familiar e social e por último no terceiro tópico pretendemos 

saber das mudanças ocorridas e do comportamento atual da relações conjugais, cuja intenção é 

saber sobre a perceção destes em relação à igualdade que se preconiza entre o casal. 

 

Usamos a técnica da entrevista como método de recolha de dados, pois a entrevista permitiu-

nos recolher a informação em profundidade sobre a perspetiva dos indivíduos e obter uma 

compreensão mais detalhada da realidade. Da entrevista em profundidade o entrevistador 

conseguiu manter o caráter interativo lançando uma questão inicial sobre determinado tema e 

encorajou os entrevistados a exporem o seu ponto de vista sobre o assunto. O papel ativo do 

investigador no decorrer das entrevistas procurou que se reformulassem novas questões, e se 
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necessário evoluir para um questionamento de perguntas abertas para outras cada vez mais 

orientadas e focalizadas. Apesar das questões seguintes estarem no alinhamento da resposta 

dada pelo entrevistado à questão anterior, os dados recolhidos resultam dessa interação que se 

estabeleceu entre entrevistador e o entrevistado. 

 

Uma vez que era importante que os entrevistados abordassem as temáticas em estudo, optamos 

pela entrevista semi-estruturada, pois poderia haver questões e temas que não seriam 

abordados se recorrêssemos a outra técnica. O contexto de conversa guiada, ajudou na 

compreensão dos procedimentos habituais dos casais e através de uma orientação concreta do 

entrevistador, foi possível compreender o significado que é dado por eles. É através da 

explicação que estes dão para a sua situação conjugal, profissional e familiar, e pronunciando-se 

sobre as várias dimensões das suas vidas, foi possível uma comparação sobre o entendimento 

que cada membro do casal tem relativamente às mesmas situações. Houve flexibilidade para se 

descobrirem novas dimensões de análise, não contempladas na construção teórica efetuada, 

uma vez que partimos para a descoberta do terreno em estudo. A fim de colocar os 

entrevistados à vontade foi-lhes dada liberdade de discurso e de pensamento, alterando-se por 

vezes a ordem dos assuntos em função do decorrer da conversa, apesar das entrevistas serem 

orientadas e com uma estruturação mínima, procurou obter-se o máximo de informação sem se 

perder a riqueza e a profundidade dos discursos. 
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CAPÍTULO III- ANÁLISE DE CONTEÚDO E DOS DISCURSOS DOS CASAIS 

 

Estando explicitados os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa, importa agora, 

iniciar a apresentação do seu desenvolvimento com as notas pessoais da investigadora / 

entrevistadora, na obtenção dos resultados orientados para os objetivos sociologicamente 

definidos na questão inicial. 

 

A análise de conteúdo e dos discursos são importantes para esta investigação, na primeira 

vamos produzir categorias analíticas dos conceitos de família, de trabalho e à sua subdivisão por 

casal entrevistado (Anexo III), sendo desta forma que se efetuou a recolha de informação sobre o 

quotidiano e as motivações dos entrevistados. Na segunda a análise dos discursos podemos 

comparar os discursos femininos e masculinos potenciando a análise dos textos, pois permite-

nos identificar as divergências existentes entre os cônjuges, relativamente às várias dimensões 

em estudo, como as distinções que os participantes fazem nas suas interações, que têm 

implicações importantes nas suas práticas, não podendo ser negligenciado o contexto comum 

aos dois membros do casal. 

 

3.1- Os casais da empresa D e da empresa B 

 

O trabalho de campo começou com a pesquisa empírica de levantamento da nossa população 

alvo nas duas empresas D e B para a constituição da nossa amostra, formada por dois grupos 

de casais trabalhadores nestas empresas que vão constituir o universo do nosso foco de 

interesse, denominado grupo 1 os casais da empresa D e grupo 2 os casais da empresa B. O 

fenómeno que pretendemos explorar baseia-se na recolha da informação sobre a possível 

conciliação e/ou conflito entre o trabalho e a família nestes casais que trabalham dentro da 

mesma empresa, contextos comuns formados por dois mundos sociais diferentes. A 

proximidade da investigadora do sujeito / objeto do estudo considerou-se que seria o meio mais 

adequado para apreender a riqueza e diversidade de informação que o tema induz na 

abordagem desta problemática, tornando-se estimulante inicialmente com a falta de estudos 

nessa temática a nível nacional. Com o intuito de atingir um nível de conhecimento profundo de 

determinadas realidades recorremos a um conjunto de técnicas essencialmente qualitativas, 

designadamente, a entrevista semi-diretiva e a análise de conteúdo, na tentativa de reter a 
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realidade com um elevado grau de intensidade em encontrar respostas às questões levantadas, 

considerando-se que seria a melhor escolha tendo em conta a natureza e o tema em estudo, 

destacando e valorizando os aspetos científicos deste trabalho sociológico.  

 

Como a investigadora faz parte do quadro dos trabalhadores da empresa D, foi fácil observar a 

existência de casais na empresa, recorreu ao contacto com os colegas numa primeira fase. 

Depois aleatoriamente foram iniciados contactos para a obtenção de uma lista de casais que 

existissem na outra empresa, utilizando os conhecimentos que tinha também da existência de 

alguns casais na empresa B, recorreu-se inicialmente do contacto com uma das responsáveis 

dos recursos humanos por E-mail para a obtenção de uma lista de casais e a resposta foi falta 

de disponibilidade por parte destes, mesmo após esclarecimento prévio a que se destinava o 

estudo, o que obrigou a uma nova forma de contacto desta vez por telefone, mas a resposta foi a 

mesma, então recorreu-se ao contacto direto com trabalhadores, para assim angariar 

aleatoriamente participantes para esta investigação. 

 

As principais características da população estudada sintetizam-se nestas conclusões gerais, são 

adultos que se situam entre os 33 anos e 55, com uma média que não ultrapassa os 44 anos, o 

seu agregado familiar é constituído pelo casal e filhos que varia de 0 a 3 filhos com idades 

compreendidas entre 3 e os 26 anos e outros membros seus ascendentes. Os níveis de 

instrução são diversos, verificando-se uma maior instrução nos homens e a desempenharem 

cargos de hierarquia superior e as mulheres com menor nível de instrução e sem cargos a 

exercer, trabalhando no setor produtivo nestas empresas, seis casais trabalham na mesma 

empresa D e B, cujo estudo estamos a realizar com os doze casais trabalhadores nestas duas 

empresas. 

 

A realização das entrevistas durou cerca de três meses – decorrendo entre Agosto de 2016 e 

Outubro de 2016, sendo este período exclusivamente dedicado à realização das entrevistas 

exploratórias, tendo sido integralmente transcritas à medida que foram sendo realizadas. 

Realizaram-se vinte e quatro entrevistas aos trabalhadores das duas empresas, doze indivíduos 

de cada empresa, formando dois grupos de seis casais entrevistados de cada organização D e B, 

sendo que dos vinte e quatro entrevistados, doze são do sexo feminino e doze do sexo 

masculino. 
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As entrevistas fizeram-se aleatoriamente aos dois grupos de casais, aos seis da empresa D e aos 

seis da empresa B, conforme a disponibilidade demonstrada por estes. A entrevistadora teria 

que se deslocar ao local e hora indicada por estes para a sua realização, entrevistando 

indiferenciadamente primeiro qualquer um dos membros do casal, deixando a iniciativa dessa 

decisão para eles, começando por uma simples conversa a que se destina o estudo, colocando-

os à vontade ao mesmo que fazia uma pequena explicação do conteúdo e que eram livres de 

responder ou não a qualquer uma das questões dos assuntos abordados. 

 

O objeto deste estudo inclui o indivíduo no feminino e no masculino em interação, no seu 

contexto familiar, profissional e conjugal. As entrevistas a homens e a mulheres, permitem 

analisar estas dimensões e compreender as práticas quotidianas dos dias de hoje. As entrevistas 

são feitas a ambos de forma a poder comparar o entendimento que cada um faz do seu contexto 

e o valor atribuído às dimensões em estudo. Em função do desenvolvimento da temática e do 

conteúdo das entrevistas efetuadas, são entrevistados vinte e quatro indivíduos, que formam 

doze casais. O local das entrevistas não foi sempre o mesmo, dependeu da escolha e 

disponibilidade dos mesmos, decorreram em ambiente informal, fora do local de trabalho, 

algumas na casa dos entrevistados onde foi possível a observação direta do ambiente familiar, 

houve outros locais desde cafés, parques de merendas a jardins, onde foi possível gravar as 

entrevistas sem qualquer objeção da parte dos entrevistados, depois da explicação que se 

tratava de uma entrevista anónima e confidencial. 

 

Verificamos que as diferenças são de vária ordem, passam pela representação nas diferentes 

categorias profissionais, onde verificamos que existem características distintas na estrutura do 

emprego masculino e feminino considerando ser as especificidades da situação dos homens e 

mulheres perante o mercado de trabalho. A maior concentração de mulheres na mesma 

profissão como operárias e maior dispersão em relação aos homens noutros setores que é 

derivada da maior qualificação. 

 

Para uma melhor abordagem e entendimento, a análise dos dados foi realizada em duas etapas 

distintas. Na primeira etapa foram levantados os dados referentes à quantidade e à 

caracterização dos relacionamentos conjugais nestas empresas e a segunda etapa foi destinada 

a análise de conteúdo cruzando-se cada uma das variáveis com a variável sexo. 
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3.2- Caracterização dos casais trabalhadores da empresa D 

 

O primeiro grupo de entrevistados caracteriza-se pela participação de doze trabalhadores (seis 

casais) da empresa D, tendo no seu quadro cerca de 760 trabalhadores. Existem dezassete 

casais a trabalharem nesta empresa, três casais sem filhos, três casais com filhos maiores de 

18 anos e onze casais com filhos menores e maiores de 18 (têm de 1 a 3 filhos), em várias 

profissões e vários cargos profissionais. Onze desses casais rejeitaram participar nas entrevistas 

para o estudo, apenas conseguimos a concordância em participar dos seis casais, que 

entrevistamos e passamos à sua caracterização. 

 

Quadro 1- Caracterização dos Participantes da Empresa D por Género e escalões etários (N =12) 

 

 

 

Idade 

Nº Mulheres 

(n = 6) 

Nº Homens 

(n = 6) 

Nº Total de 

trabalhadores 

(N =  12) 

Dos 31 aos 40 anos 0 

 

0 0 

Dos 41 aos 50 anos 4 

 

4 8 

Dos 51 aos 60 anos 

 

Mais de 60 anos  

 

2 

 

0 

 

2 

 

0 

4 

 

0 

 

Em relação à caraterização da composição genderizada do universo em análise da empresa D, 

verificamos que estão representados 50% de cada género. 

 

No que respeita à caraterização dos participantes por escalões etários segundo o género, 

verifica-se que cerca 80% dos participantes da empresa encontram-se distribuídos pelo escalão 

etário dos 41 aos 50 anos e pelo escalão etário de 51-60 anos de idade cerca de 20% dos 

participantes. Existem mais indivíduos (8) na faixa etária entre os 41 e 50 anos de idade e entre 

o escalão etário de 51-60 anos de idade são metade (4), cuja representação acompanha a 

distribuição de homens e de mulheres nestes dois escalões etários em igualdade. 
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Quadro 2- Caracterização dos Participantes da Empresa D por Género e Estado civil (N =12) 

 

 

 

Estado Civil 

Nº Mulheres 

(n = 6) 

Nº Homens 

(n = 6) 

Nº Total de 

trabalhadores 

(N =  12) 

Casado  6 

 

6 12 

União de Facto  0 0 0 

    

 

Caraterização dos participantes entrevistados por género e o estado civil da empresa, 

correspondente ao levantamento de seis casais heterossexuais casados selecionados.  

 

Quadro 3- Caracterização dos Participantes da Empresa D por número de filhos (N=10) 

 

 

 

 Filhos 

Nº de Filhos 

(n = 10) 

N-º de casais 

(n = 6) 

Nº Total de 

trabalhadores 

(N =  12) 

Nenhum 0 

 

1 2 

Um 1 

 

1 2 

Dois 6 

 

3 6 

Três 3 

 

1 2 

Mais de Três 0 

 

0 0 

 

Na caraterização por número de filhos dos participantes entrevistados verificamos, que são cinco 

os casais que têm filhos, apenas um casal não tem filhos. Existe um casal que tem apenas um 

filho, três casais têm dois filhos e um dos casais tem três filhos, correspondendo no total a dez 

(10) filhos. 
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Quadro 4- Caracterização dos filhos dos Participantes da Empresa D por idade e género (N=10) 

 

 

Idade dos Filhos 

N-º raparigas 

(n =6) 

 

N-º rapazes 

(n = 4) 

Nº Total de filhos 

(N =  10) 

Dos 0 aos 10 anos 0 

 

0 0 

Dos 11 aos 20 anos 3 

 

1 4 

Dos 21 aos 30 anos 3 

 

3 6 

Mais de 30 anos 0 

 

0 0 

 

Na vertente da caraterização por idade dos filhos dos participantes entrevistados, verificamos 

que não existem crianças menores de 10 anos, quatro dos filhos situam-se entre os 11-20 anos 

(40%) e seis dos filhos situam-se entre os 21-30 anos 60%). A maioria corresponde à faixa etária 

entre os 21-30 no limite.  

 

Quadro 5- Caracterização dos filhos dos Participantes da Empresa D por género e fase de vida 

(N=10) 

 

 

Fase de vida dos filhos 

N-º raparigas 

(n =6) 

 

N-º rapazes 

(n = 4) 

Nº Total de filhos 

(N =  10) 

Pré-escolar 0 0 0 

Primeiro ciclo 0 0 0 

Ensino básico 3 0 3 

Ensino secundário 0 1 1 

Ensino Universitário 3 2 5 

Emprego 0 1 1 

 

Caraterizando por fase de vida dos filhos dos participantes na atualidade, verificamos que três 

dos filhos (raparigas) frequentam o ensino básico e apenas um filho (rapaz) frequenta o ensino 

secundário, sendo estes os que têm idade inferior a 18 anos. Os restantes filhos, com idades 

superior a 18 anos, cinco deles estão a frequentar o ensino universitário, três raparigas e dois 
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rapazes, correspondendo a metade do número de filhos. Apenas um deles encontra-se já a 

trabalhar na área da sua área de formação (licenciatura). 

 

Quadro 6- Caracterização dos Participantes da Empresa D por Género e Grau de ensino (N =12) 

 

 

 

Grau de ensino 

Nº Mulheres 

(n = 6) 

Nº Homens 

(n = 6) 

Nº Total de 

trabalhadores 

(N =  12) 

Primeiro ciclo 

 

Básico  

 

Secundário  

 

0 

 

4 

 

2 

0 

 

3 

 

2 

0 

 

7 

 

4 

Licenciatura 0 

 

1 1 

 

Da caraterização do total de participantes verificamos, que todos têm o nível de ensino superior 

ao primeiro ciclo. Verifica-se que apenas um dos homens tem habilitações de nível superior, dois 

de nível secundário e três tem habilitações de nível básico. Na distribuição das mulheres não 

existe ninguém com habilitação superior e temos duas no nível secundário e quatro com o nível 

do ensino básico. Destacando-se da distribuição das mulheres em níveis de habilitação superior 

são os homens com um licenciado, no nível secundário tanto homens como mulheres têm dois 

respetivamente, contrariamente ao peso de homens ao nível do ensino básico tem mais uma 

(mulher). 
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Quadro 7- Caracterização dos Participantes da Empresa D por Género e profissão e/ou cargo na 

Empresa (N =12) 

 

 

Profissão e/ou cargo 

Nº Mulheres 

(n = 6) 

Nº Homens 

(n = 6) 

Nº Total de 

trabalhadores 

(N =  12) 

Operária/o fabril 4 

 

0 4 

Operador de máquinas  1 

 

3 4 

Operador de logística  

 

0 0 0 

Operador de armazém 

 

0 0 0 

Chefe de equipa 

 

0 2 2 

Administrativo 

 

1 0 1 

Engenharia 0 

 

1 1 

 

Na caraterização numérica de participantes por profissão e/ou cargo exercido na empresa por 

género, verifica-se que a maioria das mulheres trabalha na produção como operária e apenas 

uma como administrativa, não havendo grande dispersão nas profissões exercidas por estas. Em 

relação aos homens verificamos que desempenham mais variedade de cargos e/ou profissão 

sendo em maior número, ou seja, metade são operadores de máquinas (3), dois deles são 

chefes de equipa e apenas um deles exerce a profissão da sua formação superior engenharia 

mecânica. Nota-se uma predominância das mulheres em funções desqualificadas, há uma 

discriminação patente no tipo de trabalho destinado a cada género, constatando-se pela 

existência de postos ocupados exclusivamente por mulheres e outros ocupados exclusivamente 

por homens, demonstrativa de uma tendência de segregação profissional horizontal. 
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Quadro 8- Caracterização dos Participantes da Empresa D por Género e Tempo de Serviço na 

Empresa (N =12) 

 

 

Tempo de Serviço 

Nº Mulheres 

(n = 6) 

Nº Homens 

(n = 6) 

Nº Total de 

trabalhadores 

(N =  12) 

Até aos 10 anos  

 

0 0 0 

Dos 11 aos 20 anos 

 

0 0 0 

Dos 21 aos 30 anos 

 

6 5 11 

Mais de 31 anos 

 

0 1 1 

 

Na caraterização numérica de participantes por escalões de antiguidade e por género, 

verificamos que onze desses trabalhadores já estão na empresa entre os 21-30 anos, 

correspondendo a seis mulheres e cinco homens e um deles já está há mais de 31 anos, o mais 

antigo. 

 

Destes indivíduos, onze deles estão na empresa há mais de 25 anos e um há mais de 31 anos, 

o que representa uma força de trabalho relativamente antiga na empresa. Este facto justifica-se 

por que a organização em análise implantou-se há mais de cinquenta anos em Portugal (1965), 

dando origem a esta ramificação de duas empresas redistribuindo os trabalhadores, sendo 

adquiridos os trabalhadores que já tinham sido recrutados, sobretudo trabalhadores jovens na 

altura, que deu formação a estas duas empresas em 1990. 
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Quadro 9- Caracterização dos Participantes da Empresa D por Género e Tipo de horário na Empresa 

(N =12) 

Horário de Trabalho Turnos 

Nº Mulheres 

(n = 6) 

Nº Homens 

(n = 6)  

Nº Total de 

trabalhadores 

(N =  12) 

 

Normal Fixo 0 0 0 

Flexível 

 

1 1 2 

Turnos Rotativos Manhã 

Tarde  

Noite 

 

1 2 3 

Turnos Fixos Manhã 3 

 

2 5 

Tarde 1 

 

1 2 

Noite 0 0 0 

 

Nesta caraterização numérica dos participantes por tipo de horário de trabalho e por género da 

empresa nos seis horários praticados, verificamos uma maior aderência no turno fixo da manhã 

com mais mulheres (três) logo seguidas pelos (dois) homens, ao contrário destes os turnos 

rotativos têm dois homens e apenas uma mulher, correspondendo o mesmo número aos 

horários normal e da tarde respetivamente com um do cada género e nenhum no horário da 

noite. 

 

A caraterização por casais, três deles trabalham no mesmo horário (homem e mulher) no 

horário normal (6ºcasal), no horário da manhã (2ºcasal) e outro no turno rotativos (1ºcasal), os 
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restantes apesar de trabalharem na mesma empresa têm horários diferentes. Não é por opção 

própria, no caso deste casal em que a mulher está no horário da manhã e o homem no turno 

rotativos (4ºcasal). No caso destes dois casais que estão em horários opostos de forma a 

poderem alternar a permanência em casa para apoio familiar, um deles a mulher está no 

horário da manhã e o homem no horário da tarde como o (5ºcasal), o outro casal (3ºcasal) é a 

mulher que está no horário da tarde e o homem no horário da manhã. 

 

Uma das dimensões que se considerou importante analisar no presente estudo foi o tipo de 

horário praticado e a existência de eventuais diferenças entre mulheres e homens, pela análise 

do quadro anterior, verifica-se que na empresa apenas existe três trabalhadores que 

desempenhem funções em horário de trabalho por turnos rotativos, encontrando-se a totalidade 

dos outros trabalhadores afetos ao horário de trabalho fixo quer normal, quer no turno da manhã 

ou da tarde. O horário de trabalho normal que apresentamos no quadro anterior pode ser 

desempenhado em regime de isenção de horário de trabalho ou em regime fixo, pelo acordo de 

cada trabalhador com a empresa, esta modalidade de isenção de horário de trabalho 

implementado, para muitas empresas significará a flexibilidade de horário, significando ainda a 

permanência de mais horas no local de trabalho, sem se proceder ao pagamento de trabalho 

extraordinário.  

 

3.3- Experiências dos casais da empresa D  

 

Neste capítulo III no terceiro ponto segue-se a análise das doze entrevistas de pendor biográfico 

feitas às mulheres e aos homens (seis casais da empresa D). Ficámos atentos ao que disseram 

na primeira pessoa, ao que pensavam, ao que sentiam e como geriam todas as esferas das suas 

vidas, desde as públicas às mais privadas. Fizemos o cruzamento entre o individual e o conjunto, 

através de uma análise vertical dos testemunhos e de uma outra do grupo, esta transversal. 

Realizando-se a análise do conteúdo da temática nos discursos, pretende-se atingir os dois 

patamares de conhecimento: o individual e o de grupo, o que permite verificar as semelhanças e 

diferenças dentro de cada um e também entre o grupo. 

 

Vamos comparando os discursos femininos e masculinos permitindo-nos identificar algumas 

divergências existentes entre os cônjuges, relativamente às várias dimensões em estudo, pois a 
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informação dos dois contextos é transmitida pelo discurso de um segundo interveniente nesta 

investigação. O confronto dos dois discursos no feminino e no masculino, relativos a uma 

realidade vivida a dois, associa o significado intencional e o significado convencional. Há dois 

discursos que coexistem e se validam ou invalidam porque o que cada indivíduo é depende da 

forma como se vê e da forma como é visto pela família e pela sociedade. 

 

Perfil dos casais entrevistados da empresa D (grupo 1) 

 

Nesta investigação são importantes a análise de conteúdo e a análise de discurso, sendo os dois 

tipos de análise necessários e complementares, uma vez que as entrevistas são passíveis de 

serem estudadas nas duas possibilidades, enriquecendo-se desta forma os resultados da 

investigação. 

 

No presente ponto, apresentamos os resultados obtidos através da análise do perfil dos casais 

entrevistados da empresa D (grupo 1), (Anexo II- A) para este estudo: 

 

O 1ºCasal D- A mulher com 46 anos idade casada com homem de 48 anos idade; quando 

casaram já trabalhavam os dois na empresa e têm dois filhos maiores de idade (23 e 21 anos) e 

vivem com a mãe dela. Trabalham os dois no mesmo horário rotativo e exercem a mesma 

profissão operadores de máquinas, são 7,30 horas diárias de trabalho em três horários distintos 

e rotativos (8:00h às 16:00; 16:00h às 24:00; 24:00h às 8:00). Ela tem 11º ano e há 25 anos 

que trabalha nesta empresa e ele com 9º ano e trabalha há 26 anos. 

 

O 2ºCasal D- A mulher com 51 anos idade casada com homem de 51 anos; quando casaram já 

trabalhavam os dois na empresa e têm dois filhos maiores de idade (um de 26 e uma 21 anos). 

Trabalham os dois no mesmo horário da manhã, das 6h às 14:30, são 8:00 horas diárias, mas 

não exercem a mesma profissão (trabalho). Ela tem 9º ano é operadora especializada e há 27 

anos que trabalha nesta empresa. Ele com 12º ano exerce o cargo de chefe de equipa, está 

neste momento a tirar a licenciatura, trabalhando há 26 anos na empresa. 

 

O 3ºCasal D- A mulher com 46 anos idade casada com homem de 46 anos idade; quando 

casaram já trabalhavam os dois na empresa e têm duas filhas, uma de 22 e outra de 15 anos 
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de idade. O homem trabalha no horário da manhã, das 6h às 14:30 (8 h de trabalho), tem o 9º 

ano e é chefe de equipa, há 26 anos que trabalha na empresa. A mulher trabalha no horário da 

tarde, são 8:00 horas diárias que trabalha como operadora especializada, ela tem também 9º 

ano e há 27 anos que trabalha nesta empresa. 

 

O 4ºCasal D -A mulher com 49 anos idade casada com homem de 54 anos idade; quando 

casaram já trabalhavam os dois na empresa (ela a 2ªvez) e têm um filho, com 18 anos de idade. 

A mulher trabalha no horário da manhã, das 6h às 14:30, ela trabalha 8:00 horas diárias. O 

homem trabalha no horário rotativo, 7,30 horas diárias em três horários distintos e rotativos 

(8:00h às 16:00; 16:00h às 24:00; 24:00h às 8:00). Não exercem a mesma profissão 

(trabalho), ela tem 9º ano é operadora especializada trabalha há 28 anos que trabalha nesta 

empresa, e ele tem também o 9º ano e há 33 anos que trabalha como operador de máquinas. 

O 5ºCasal D -A mulher com 44 anos idade casada com homem de 48 anos idade; quando 

casaram já trabalhavam os dois na empresa e têm três filhas, com 21anos a mais velha, outra 

de 15 e a mais nova de 13 anos de idade. Trabalha a mulher no horário da manhã, das 6h às 

14:30, ela trabalha 8:00 horas diárias como operadora especializada trabalha nesta empresa há 

27 anos. O homem trabalha no horário da tarde, também 8:00 horas diárias, tem também 

12ºano e há 26 anos que trabalha ali como operador de máquinas. 

 

O 6ºCasal D -A mulher com 54 anos idade casada com homem de 47 anos idade; quando 

casaram já trabalhavam os dois na empresa, não têm filhos. A mulher e o homem trabalham no 

horário normal, das 8:30 às 17:30 são as 8:00 horas diárias, não exercem a mesma profissão 

(trabalho), ela tem 12ºano e há 21 anos que trabalha nesta empresa como administrativa e ele é 

licenciado em engenharia mecânica e há 22 anos que trabalha ali na área da sua formação. 

 

Como podemos observar os seis casais da empresa D são todos casados civilmente, com idades 

entre os 44 anos e os 54 anos, quase todos com filhos (exceto um casal). A análise dos casais 

entrevistados permite-nos constatar que pertencem a agregados familiares constituídos por duas 

pessoas, por três pessoas e a agregados familiares compostos por quatro ou mais pessoas. Das 

pessoas que compõem o agregado familiar importa referir que dos casais entrevistados um não 

tem filhos; outro tem apenas um filho e os outros casais representando uma maioria de famílias 

têm dois filhos, tendo três filhos apenas um casal. 
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O mínimo de escolaridade é o 9ºano que tem cinco das seis mulheres, apenas uma tem o 

12ºano e há três homens com o 9ºano e dois têm o 12ºano e apenas um tem licenciatura. Em 

relação aos horários três casais trabalham no mesmo e os outros três casais trabalham em 

horários diferentes. 

 

Família de origem e atual 

 

O tema da família é um dos mais aprofundados, começou-se por pedir aos entrevistados que 

falassem sobre a constituição da vida familiar, justificaram este ato como natural no contexto da 

década de 90 do Séc. XX, os casais (jovens) baseavam as suas uniões segundo as leis civis e 

religiosas (casamento). Os relacionamentos são caracterizados como união estável, 

reconhecidos como entidade familiar, configurados na convivência pública, contínua e duradoura 

como foi o objetivo da constituição de família. Evidenciam-se as transformações de ordem 

afetiva, que foram ocorrendo ao longo do tempo, comparadas com a família de origem de cada 

um dos membros do casal, que relembram nalgumas situações. 

 

Na família de origem destes casais as famílias eram em geral numerosas, apenas o pai 

trabalhava e assumia o sustento da família onde exercia a sua autoridade. Havendo algumas 

exceções na família de alguns membros destes casais que as mães ficaram viúvas e do 6º casal 

(homem) em que os pais eram licenciados e trabalhavam os dois. Eram muitas as dificuldades e 

a pobreza fazia parte destas famílias em que as crianças não tinham a sua condição e nem 

estatuto de protegidas, com exceção (homem 6º casal).  

 

Elaboraram-se várias grelhas de análise para interpretar as entrevistas, em função dos objetivos 

da investigação, concebidas com base em determinadas categorias predeterminadas, em função 

das quais os relatos são estudados. 

 

Quando se perguntou o que os levou a constituir família? Apesar de todos (homens e mulheres) 

já trabalharem na empresa antes de casarem, no seu entender não há muitas diferenças do que 

era esperado para os jovens de então, como podemos verificar nas respostas dadas por estes 

casais:  
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Grelha de Análise 1- Constituição da família grupo 1 

O que os levou a constituir família  

Sexo Mulheres Homens 

1ºcasal “Eram os ideais na altura” “ Mudar de hábitos, mudar de vida” 

2ºcasal “Apaixonamo-nos. Gostávamos um do outro e 

queríamos casar e ter filhos” 

“Era como tudo na vida. Depois chega uma 

altura em que não faz sentido a separação” 

3ºcasal “O normal, é o que nós somos quando somos 

novas” 

“Normal, de uma pessoa… não foi para fugir, 

(ter mais liberdade) como muitas vezes 

acontecia antigamente. 

4ºcasal “Casei a 1ª vez (…) “desta vez já divorciada 

quando lhe disse que estava grávida ficou 

contente, ficamos contentes e daí casamos” 

“Tinha aquele sonho de constituir família. Era 

solteiro, deu-me aquele flache, começamos a 

namorar” 

5ºcasal “Namorei dois anos. A gente conheceu-se, 

gostou e casou-se” 

“Foi um pouco de paixão, conhecia numa festa 

e encontrávamo-nos nas festas” 

6ºcasal “Ninguém deve estar só, (pausa) faz da nossa 

cultura também, é questão cultural” 

“A parte pessoal” 

 

Com estas respostas, tentamos compreender qual a visão que estes casais têm da vida e das 

opções que tomaram na realização da sua vida pessoal. Consideram que os valores culturais e o 

estilo de vida dos seus pais são diferentes, mas a ideia de constituir família e ter filhos 

permaneceu inalterada. 

 

Gestão das tarefas domésticas e familiares 

 

Neste ponto, depois da análise biográfica efetuada aos seis casais entrevistados, quando 

tentávamos captar e compreender se existe ou não a repartição das trefas domésticas entre 

marido e mulher e quem acompanha os filhos quando adoecem e noutras atividades. Pareceu-

nos resultar uma tipificação não muito linear, no modelo e modo de como é feita a gestão das 

tarefas domésticas e familiares dentro do contexto privado destes casais.  

 

Ao longo da pesquisa pudemos observar, que no estudo realizado por Maciel et al. (2008: 7), 

referido por Silva (2012), foram desenvolvidos três modelos decorrentes da sua investigação que 

lhes permitiram definir as posições que as pessoas assumem no contexto familiar em relação às 

tarefas domésticas e no cuidado com os filhos. Relativamente ao exercício da parentalidade e o 
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seu significado foram definidos os modelos “autoritário”, “maternalista” e “relacional”. Em 

relação às tarefas domésticas chegaram a três modos de articulação do trabalho-família 

definindo-os como “tradicional”, “intermédio” e “igualitário” (Silva, 2012: 8). 

 

Partindo dessa ideia, e de forma a explicar o modelo que nos parece corresponder ao exercício 

da parentalidade nestes cinco casais da empresa D que têm filhos, mencionado no estudo de 

Maciel et al. (2008: 7), pudemos constatar que o modelo “relacional” é assumido por todos. 

Pois apesar de ambos os membros do casal trabalharem fora de casa, não descartam as suas 

responsabilidades no cuidado dos filhos, quando estão doentes e nas idas ao médico, 

competindo também aos dois a sua educação e a partilha de decisões para o seu futuro. 

 

Para confirmar se assim é, fomos questionar os casais no cuidado com os filhos apesar de 

muitos deles já serem grandes e não requererem tanta dedicação, os entrevistados referem-no 

no passado quando os filhos eram mais pequenos. As dificuldades eram de outra ordem como 

levá-los à escola e ajudá-los nos trabalhos escolares, levá-los ao médico e atividades de lazer, 

embora isso também aconteça hoje, só que com menos frequência como nos referem estes 

casais:  
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Grelha de análise 2 – O cuidado com os filhos 

O modelo “relacional” 

Sexo Mulheres Homens 

 

 

1ºcasal 

“Levá-los à escola e quando estavam doentes 

ao médico”(…) “em pequenos era quem 

tivesse mais disponibilidade, não era uma 

tarefa marcada”. “Na ajuda nos trabalhos 

escolares e a participação nas brincadeiras 

(…) era o pai é que ajudava mais” (…) 

“Os dois ou quem estivesse mais livre, nós não 

trabalhamos sempre nos horários rotativos, eu tinha 

mais possibilidade e ia com eles às consultas. “ Nos 

trabalhos escolares e brincadeiras era eu e nas 

atividades era eu.”    

 

 

2ºcasal 

“Era o que estava mais à mão, às vezes era 

ele que estava mais disponível, como ele 

H.T.V. não perdia mais tempo, senão eu 

perdia mais tempo. Levá-los à escola era a 

ama e ia busca-los, nós trabalhávamos às 6 

da manhã e ir buscá-los era eu.” 

“Por norma mais a mãe, mas é evidente que eu 

também ajudava. Às vezes se fosse fora do horário 

levava-os a mãe ao médico. Mais eu porque estava 

mais disponível durante o horário laboral (…) 

Trabalhos escolares brincadeiras igual os dois, quem 

estava mais disponível.”     

 

 

 

3ºcasal 

“Levar ao médico sou mais eu, pois estou de 

manhã em casa e também a levo à escola e 

ele vai buscar. Ajudava ao fim de semana até 

ao 5º e 6º ano depois disso já não.” 

“Normalmente ao médico é mais a mulher, à escola 

só vou buscar por causa do horário, levar é ela, a 

mais velha não, só a mais nova. Escolares 

normalmente é a mulher. Depende do tempo que 

tiver cada um.” 

 

 

 

 

4ºcasal 

“Levar à escola foi sempre o pai, (…) que 

trabalho no da manhã, buscá-lo sempre eu. 

Levá-lo ao médico era o pai pois antes tinha 

a folga à semana se desse ele ia, senão ia eu 

ou ele ou os dois. Nos trabalhos da escola 

tanto era eu como era pai, nas brincadeiras 

eramos os dois.” 

“Era mais eu, eu levá-lo à escola e ela ia buscá-lo, às 

reuniões da escola ia o pai, que tinha horário mais 

disponível. Mais a mãe que tinha mais tempo, que eu 

nos meus horários estava a dormir.” 

 

 

 

 

5ºcasal 

“Antes era ele que as levava uma vez que 

trabalha de tarde, mas agora apenas as leva 

à paragem, vão de autocarro (…) mas se 

estiver a chover vou buscá-las. Em pequenas 

era sempre eu, agora já pedem ajuda à irmã 

mais velha porque eu já não percebo nada. 

Brincar, brinco sempre.” 

“Sou eu que as levo trabalho de tarde e agora só as 

levo à paragem porque vão de autocarro e faço o 

pequeno-almoço (…) mas se estiver a chover a mãe 

vai buscá-las. Quando eram pequenas era a mãe e 

agora já pedem ajuda à irmã mais velha. Brincar, 

brincávamos os dois.” 

 

6ºcasal Não tem filhos Não tem filhos 
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Relacionando-se as tarefas no que diz respeito ao cuidado com os filhos, nomeadamente o 

cuidar em caso de doença e acompanhar nas idas ao médico, parece existir uma conciliação 

das vontades, cada um dá o seu melhor pelo bem-estar da família. Nos estudos e na escola, 

brincar, alimentar, os resultados indicam que se poderá aferir que existe uma partilha acentuada 

nos cuidados com os filhos nestes casais. Verificando-se que os homens estão a assumir cada 

vez mais as tarefas no âmbito do cuidado com os filhos.  

 

Como vemos pelos discursos no acompanhamento dos filhos ao médico é maioritariamente feito 

pelas mães, ou pelos dois em conjunto (mães e pais), embora estas reconheçam que os seus 

cônjuges colaboram no acompanhamento dos filhos quando estes adoecem, e estes admitem 

sem exceção que são elas, enquanto mães, a estarem mais presentes. O apoio familiar nestes 

casais é pouco citado, apenas uma das entrevistadas podia e pode contar com o auxílio da sua 

mãe com quem sempre viveu e outra com a ajuda de uma ama que levava os filhos à escola 

enquanto estes eram pequenos, enquanto os pais estavam já no trabalho há 2 horas.  

 

Já nas tarefas domésticas as respostas variam conforme o género, em alguns casais onde a 

partilha parece desigual e outros partilham das mesmas ideias, como vamos destacar até ao 

ponto das que mais agradam a cada um e se existe rotatividade. 

 

Os três modos de articulação trabalho-família: o “tradicional”, o “intermédio” e o “igualitário” 

desenvolvidos no estudo realizado por Maciel et al. (2008: 7), definem a posição das pessoas na 

divisão das tarefas domésticas (Silva, 2012: 8). 

 

O modo “tradicional” de articular o trabalho e a família, decorrente do estudo realizado por 

Maciel et al. (2008: 7), citado por Silva (2012) na sua investigação, menciona que neste modo 

os indivíduos ou casais tendem a assumir uma divisão assimétrica das tarefas domésticas e 

familiares. Verificando-se que a mulher é a responsável por as realizar, apesar de exercer uma 

atividade laboral remunerada, como forma de colaborar no orçamento familiar. Opõe-se a 

ausência quase total de participação do cônjuge, parecendo definirem-se os papéis que cada um 

tem na relação, de uma forma mais ou menos rígida (Idem). 

 



 

87 

Neste modo “tradicional” associam-se mais estes dois casais, no sentido em que afirmam 

perentoriamente, que a participação dos cônjuges homens é quase exclusivamente inexistente 

nas tarefas domésticas e familiares. Referimo-nos ao 2º casal e ao 3º casal, em que os dois 

afirmam como vamos ilustrar através das suas expressões:  

 

Grelha de análise 3- Divisão das tarefas domésticas 

 Modo “tradicional” 

 

Sexo Mulheres Homens 

 

 

 

 

2º Casal 

“As tarefas de casa são mais para mim e 

as contas do banco mais para ele, mas 

também ajuda. Se eu precisar de ajuda e 

ele estiver disponível também ajuda. O 

trabalho de casa não me agrada mas faço 

todo, mas porque tem que ser.” 

“Normalmente é mais ela, de qualquer dos modos 

neste período tenho o tempo ocupado, (…) Quem faz 

os trabalhos de manutenção lá em casa sou eu. 

(Risos) Não é que agrade, mas tem que se fazer, não 

vou partir a casa toda para fazer bricolagem, mas 

quando acontece qualquer coisa reparo, não é que 

goste mas tem que ser feito.” 

 

 

 

3º Casal 

Sou eu que tenho mais tarefas e tenho que 

deixar tudo feito antes de ir trabalhar. Eu 

de manhã deixo o jantar adiantado e agora 

já as minhas filhas também ajudam o pai 

nessa tarefa. Há coisas que não agradam 

muito, mas tem que se fazer, pois já existe 

o cansaço. Não participa muito, como 

temos as raparigas. 

Normalmente é a mulher. Normalmente só à noite, 

mas agora mais as raparigas, já estão educadas. O 

que menos me agradam? Normalmente em casa já 

pouco faço. As tarefas principais tratar do jardim. 

 

 

No modo “Intermédio”, predomina a disponibilidade que as mães têm para cuidar dos filhos, 

ambos os membros do casal trabalham, parecendo existir uma partilha quase simétrica das 

tarefas domésticas e familiares (Silva, 2012: 8). 

 

Caracterizando este modo “Intermédio” encontramos dois casais entrevistados neste estudo, 

que se encaixam nesta divisão sexual do trabalho doméstico e familiar. Apesar de ambos os 

membros do casal trabalharem, a partilha é quase simétrica das tarefas domésticas e familiares 

e do cuidado com os filhos. 
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Cabe-nos representar os casais, que encaixam neste modo “Intermédio” de conciliar o trabalho 

com a vida familiar, os dois casais 1º casal e o 6º casal expressam da seguinte forma:  

 

Grelha de análise 4- Divisão das tarefas domésticas 

 Modo “Intermédio” 

 

Sexo Mulheres Homens 

 

 

 

 

 

 

 

1º Casal 

“Em casa sim, é um bocado dividido há 

coisas que estão mais destinadas a mim e 

há mais coisas a ele, no geral são divididas. 

(…) É dividido no geral, em todas as tarefas 

existe uma divisão. Tem que ser senão não 

funciona!”  “Não gosto de lavar as casas de 

banho, mas sou eu que faço e há alturas que 

não me apetece cozinhar. Não é o não gostar 

às vezes.” “O que mais me agrada se for a 

ver é a jardinagem, mas cozinhar tem que 

ser todos os dias, porque se come todos os 

dias.” 

“ Lá está eu faço uma coisa ela faz outra. Não 

tenho assim nada, está mais ou menos dividido.” 

“Aqui não agradar, vamos às que me agradam fora 

de casa não, ela é que gosta. Eu é que cortar relva, 

mas ela é que gosta de andar cá fora. Não gosto de 

andar cá fora, gosto de fazer as coisas em casa.” 

“Às vezes também lavo a loiça, coisa pontual não é 

sempre. Depende do estado de espirito.”  

 

 

 

6º Casal 

“As tarefas são partilhadas, há um 

entendimento. Todas, faço de tudo. São 

partilhadas e já sabemos o que cada um tem 

que fazer, não há rotatividade, existe um 

entendimento quanto a essa partilha.” 

 

“Tarefas diárias cada um, tarefas diferentes, talvez 

mais ela. Não tenho preferência. Não, está 

organizado.” 

 

Quanto ao modo “Igualitário” verifica-se quando ambos os membros do casal, apesar de terem 

uma atividade laboral, procuram partilhar de forma simétrica as tarefas domésticas e familiares, 

e sentindo como competência dos dois a educação, o cuidado dos filhos e outras atividades 

diárias como as tarefas domésticas (Silva, 2012: 9). 

 

Tipificando este modo “Igualitário” na partilha das tarefas domésticas e familiares e cuidado 

com os filhos, estes dois casais espelham a forma igualitária como fazem na divisão das tarefas 

dizendo:  
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Grelha de análise 5- Divisão das tarefas domésticas 

 O modo “Igualitário”  

 

Sexo Mulheres Homens 

 

 

 

 

 

 

4º Casal 

“É meio-meio, é meio-meio eu digo assim tu 

arrumas um quatro eu arrumo outro, tu 

limpas o pó e eu o chão, ou outra coisa e eu, 

é metade- é metade. Para dizer a verdade 

nenhuma, (risos) mas a que menos gosto de 

fazer é de passar a ferro dispensava, a que 

mais gosto é de lavar a loiça, por isso é que 

eu não tenho máquina de lavar a loiça, 

porque eu gosto de lavar a loiça.” “Às vezes 

digo-lhe oh … não me apetece cozinhar e ele 

faz até um arroz de feijão vermelho muito 

bom e até passa a ferro melhor que eu, mas 

ele faz.” 

 

“Aqui somos um exemplo, às vezes ela diz-me 

queres cozinhar tu hoje? Vai-me adiantando isto, 

limpando isto que faço isto. Não tenho qualquer 

problema em cozinhar, passar a ferro, aspirar, de 

fazer qualquer coisa. Faço, mas não gosto de 

limpar o pó e aspirar, gosto mais de cozinhar. 

Ponho a mesa lavo a loiça, etc.” “Sim, sim.” 

 

 

 

5º Casal 

“Eu faço de tarde e de manhã faz ele, 

arruma a casa, faz as camas, ele tem dois 

olhos como eu, tem bom censo, ele toma a 

iniciativa faz tudo. Em princípio gosto de 

tudo, passar a ferro também tem que ser, 

deixo o mais difícil para o fim.” “Não, 

durante a semana há algumas coisas fixas, o 

que ele faz e faço eu.” 

 

“Faço tudo o que for necessário, cozinho, lavo a 

loiça, etc. O que me agrada mais é ter saúde para 

poder fazer tudo o que aparecer pela frente, não há 

escolha.” “Não, porque faço de tudo.” 

 

Ao relacionarmos a variável sexo com a regularidade com que os inquiridos participam nas 

diversas tarefas domésticas, podemos constatar que são as mulheres que participam, em 

média, com mais regularidade nessas tarefas relacionadas com o tratamento da roupa (lavar, 

estender, passar a ferro), cozinhar, limpar e arrumar a casa. Os homens participam em média, 

com mais regularidade em tarefas domésticas que dizem respeito a assuntos administrativos (ir 

ao banco, realizar pagamentos de água, luz, gás, embora lentamente comecem a colaborar 

noutros domínios. Como verificamos pelos relatos dos homens, são eles que recorrem com mais 
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frequência à cônjuge para realização das tarefas domésticas, sendo que as mulheres recorrem 

com menos frequência ao cônjuge para realização deste tipo de tarefas, só no caso de não 

conseguirem fazer sózinhas. 

 

Os resultados sugerem existir alguma partilha de tarefas domésticas, considerando que, como 

refere Nogueira (2001), são ainda poucos os casais onde predomina a partilha simétrica de 

tarefas domésticas (Silva, 2012). Estes resultados da análise das diferenças encontradas ao 

nível da regularidade com que os homens e as mulheres participam em tarefas domésticas e 

cooperam em tarefas relacionadas com os cuidados com os filhos, permitiram-nos retirar 

algumas conclusões com certa reserva, relativamente ao modelo de exercício da parentalidade e 

ao modo de articulação trabalho família definidos por Maciel et al. (2008) (Silva, 2012: 49-50). 

Apesar da maioria das mulheres deste grupo1 considerar que as tarefas domésticas são 

repartidas entre o casal, quase todas admitem que o tempo despendido entre ela e o marido, 

neste tipo de tarefas, não é equiparável e não veem como uma divisão ideal. Ao longo das 

entrevistas, algumas das mulheres ao falarem sobre este assunto, assumem que a repartição 

das tarefas, ainda que exista, não é a mais justa, também por culpa delas próprias. No fundo, ao 

executarem certas tarefas, estas parecem dar-lhes alguma satisfação, principalmente aquelas 

que estão diretamente relacionadas com os filhos, por isso enfrentam a dificuldade em aceitar, 

que sejam feitas por outra pessoa (ainda que seja o marido). 

 

Parece termos a noção de estarmos na presença de casais em que uma pessoa (a mulher) 

“governa” a casa, não sendo necessariamente ela a orientar e a executar todas as tarefas 

domésticas. Muitas delegam nos maridos algumas dessas tarefas, salientando um termo muito 

usado pelas próprias como “pedir”, dando a entender que é um favor que os respetivos maridos 

lhes fazem, quando desempenham essas tarefas, não diariamente. 

 

Os entrevistados deste grupo1 referem a repartição das tarefas domésticas e quando o fazem é 

quase sempre na ótica da “ajuda” que eles dão lá em casa. Justificam esta atitude da não 

participação igualitária nas tarefas domésticas, com a educação que receberam e aquilo a que 

se habituaram na família de origem e argumentam também que as mulheres consideram que só 

fica bem, quando é feito por elas próprias.  
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A grande diferença nota-se no modo como a maioria dos entrevistados do grupo 1 educa os 

filhos em relação às tarefas domésticas, dizendo que não precisam, existindo outras prioridades 

como os estudos. O ensinamento destas tarefas é considerado como um pedido e não uma 

exigência para o seu desempenho. Referem que os trabalhos de casa não é ensinado aos filhos, 

pois depende mais da sua vontade de aprender e apenas é ensinado aquilo que lhes parece ser 

mais importante, como vemos pelos seguintes exemplos: 

 

Grelha de análise 6 – Participação dos filhos nas tarefas domésticas 

 Discurso dos pais 

Sexo Mulheres Homens 

1ºcasal  

(dois 

rapazes 

de 24 e 

22 anos)  

“Não, isso queria eu, nada. Isso não sei, em 

que é que erramos, alguma falha nós 

tivemos aí, nada. Sabe o que originou isso, 

nós íamos trabalhar e a minha mãe estava 

aqui, começou a dar-lhes a comida, a fazer. 

Fez com que isso, não imagina o que nós 

massacramos, mas já não adianta.” 

 

“Raramente, só se nós chamarmos por eles para 

fazer alguma coisa, estão mal habituados.” 

2ºcasal 

(rapaz de 

26 e 

rapariga 

de 22 

anos) 

“Vão colaborando, eles não precisam (…).” “Não faz falta, mas dá jeito.” Devem colaborar os 

dois, igual.” 

 

 

3ºcasal  

(duas 

raparigas 

de 21 e 

15 anos)  

“Colaboram pouco, já fazem durante a 

semana à noite.” 

“Durante a semana, na cozinha são praticamente 

elas.” 

 

4ºcasal  

(um rapaz 

de 17 

anos) 

“Participa arruma o quarto dele e agora está 

a aprender a cozinhar ele quer aprender e vai 

aprender a passar a ferro, ele quer aprender, 

mas arruma.” 

“Colabora, o mínimo que é exigido, quando se pede 

para arrumar o quarto dele, mas não toma iniciativa, 

se lhe pedir ele faz.” 

 

 

5ºcasal  

(três 

“Quando estão de férias, durante o tempo de 

aulas o mínimo, exemplo por a mesa e 

“O que elas fazem é muito básico.” 
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raparigas 

de 21, 15 

e 13 

anos) 

arrumar um pouco a casa de banho ao fim 

do banho, nem eu quero que elas façam 

coitadinhas têm que estudar, nunca exigi 

porque sei que o pai faz.” 

 

6ºcasal 

(sem 

filhos) 

  

 

O investimento na educação e na formação cultural dos filhos dada por estes casais é diferente, 

da educação que receberam dos seus pais. Procuram ser mais modernos, refletindo-se numa 

maior proximidade no grau de escolaridade entre uns e outros, cultivando a abertura e o diálogo. 

Vai-se lamentando com frequência a inexistência da igualdade entre homens e mulheres no 

domínio doméstico, mas para a execução das tarefas domésticas ser facilitado só é necessário a 

constituição dos hábitos regulares, começando pelos filhos enquanto crianças nessa partilha de 

tarefas. 

 

Trabalho-família e a sua conciliação 

 

Após a caracterização sociográfica dos casais entrevistados, passamos à análise da perceção 

dos inquiridos face à conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, procedendo à 

análise das dificuldades sentidas pelos inquiridos nessa matéria.  

 

Grelha de análise 7- Conciliação do trabalho-família 

Perceção dos casais na conciliação ou interferência 

 

Sexo Mulheres Homens 

 

1ºcasal 

“O horário é o mesmo e a minha mãe 

ajuda.” “Não, não.” 

“O horário é o mesmo e a mãe dela ajuda.” “É assim 

interfere com os colegas talvez, (…) 

 

2ºcasal 

“O horário é o mesmo.” “Não, a gente 

coordena” 

“Temos o mesmo horário.” “Não interfere” 

 

 

3ºcasal 

“Bem gostava que ele mudasse de horário 

mas ele não quer, já está habituado, não há 

nada a fazer.” “Não interfere, já é um 

“Daí joga um bocado eu gostava que ela mudasse 

para o meu horário e ela que eu mudasse para o 

horário dela. (…) Isto foi opção para um estar 
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hábito.” 

 

presente por causa das miúdas.” “Não interfere.” 

 

 

 

4ºcasal 

“Gostava que estivesse no meu no horário, 

isso era o ideal, mas como não pode ser…” 

“O trabalho dele é assim (…) interfere 

quando trabalha no horário da noite naquela 

semana, eu tenho medo de estar sózinha em 

casa à noite (…)” 

“Tomara eu que ela trabalhasse menos e estivesse 

mais disponível, os horários fossem mais reduzidos.”  

“Depende, às vezes por uma coisa da secção dela ou 

da minha começamos a discutir por uma coisa de 

nada, eu gostaria que ela trabalhasse noutra 

empresa.” 

 

 

5ºcasal 

“Tem que ser” “Interfere, às vezes 

conversamos.” 

 

“Temos que fazer por isso.” “Não.” 

 

6ºcasal 

 

“Temos o mesmo horário e não temos filhos”  

 

Na opinião dos quatro casais (1º, 2º, 5º, 6º) entrevistados, conseguem conciliar o trabalho com 

a vida familiar e doméstica, parecendo não sentirem dificuldades, como afirmam. 

 

Os relatos dos casais entrevistados em que as dificuldades na conciliação do trabalho com a 

vida familiar e doméstica são apresentadas com mais frequência, são aqueles em que os dois 

membros do casal estão de acordo, correspondendo ao 3º e 4º casal, fazendo referência aos 

horários que é o que mais lhes desagrada. Apesar de serem aqueles que mais referem as 

dificuldades, também tem a perceção de interferência o 3º casal, enquanto o 4º casal afirma 

gerar alguma discursão. 

 

O trabalhar fora de casa proporciona aos indivíduos o contacto com pessoas diferentes do seu 

leque familiar, a convivência e a troca de opiniões, sendo estas experiências que os modifica, 

sentindo-se enriquecidos. E por outro lado, auferem um salário para o orçamento familiar, e 

estando em casa esta componente seria inexistente. 

 

Os trabalhadores sujeitos a entrevista sentem-se satisfeitos por terem um trabalho seguro, mas o 

ambiente, o ritmo de trabalho e o salário são destacados como o que menos agrada. Por isso 

nem todos os entrevistados deste grupo falam do seu trabalho com grande entusiasmo, talvez se 
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possa explicar (pelo menos, em parte) pelo facto das atividades que exercem não 

corresponderem àquilo que ambicionariam se tivessem tido outras oportunidades. 

 

Apesar das diversas estratégias encontradas por este grupo1 para minimizar as dificuldades em 

conciliar estes dois domínios tão importantes das suas vias (o familiar e o profissional) 

procuramos saber qual deles interfere mais nas suas vidas.  

 

Grelha de Análise 8 – Interferência ou não do trabalho-família ou família-trabalho  

Empresa D Sexo 

 

Interferência ou não 

Entrevistados Elementos do 

casal 

Trabalho-família Família-trabalho 

 

 

1ºCasal 

 

Mulher 

“Não interfere” 

 

“A família não interfere com o 

trabalho” 

 

 

Homem 

“Acho que não.” 

 

“Não interfere com o trabalho” 

 

 

 

2ºCasal 

 

Mulher 

“Não interfere.” 

 

“Interfere, mas consegue-se 

conciliar” (…). 

 

 

Homem 

“Não.” 

 

“Não, que eu também não deixo que 

família interfira no trabalho, nem o 

trabalho na família, são coisas 

separadas.” 

 

 

 

 

 

 

 

3ºCasal 

 

 

Mulher 

“Não.” 

 

“Gostava de ter outro horário, pois 

interfere um pouco até ele gostava 

que eu mudasse para o horário dele, 

mas eu não me estou a ver levantar 

tão cedo às 5 da manhã.”  

Homem “Pessoal não, até ao ponto de 

rotura, não!” 

 

“No meu ponto pessoal não interfere, 

quando saio de casa os meus 

problemas de casa ficam em casa e 

os do trabalho ficam no trabalho, é a 

minha maneira de ser.” 

 

 Mulher (…) “ Não interfere na família, “No fundo se gostava de estar mais 
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4ºCasal 

os horários, falamos às vezes 

do trabalho é normal.” 

em casa, gostava, a família não 

interfere no trabalho.” 

 

Homem “Penso e não devia de pensar, 

quando se sai da fábrica não se 

devia de vir stressado, mas 

venho com problemas e é uma 

chatice.” 

“ (…) A família não interfere no 

trabalho.” 

 

5ºCasal 

Mulher “Interfere.” 

 

“Sim, gostava de trabalhar menos 

horas.” 

Homem “Não, às vezes conversamos de 

coisas de lá.” 

 

 

 

6ºCasal 

Mulher “Não, nunca.” 

 

Não, quando há filhos é diferente 

Homem “Não.” 

 

“Não.” 

 

Na análise desta grelha, quanto à interferência do trabalho na família e/ou da família no trabalho 

em qualquer um dos mundos destes casais da empresa D, chegamos às seguintes conclusões: 

como podemos verificar a maioria dos casais referem que o trabalho não interfere na família, 

apenas a mulher do 5º casal menciona que o trabalho interfere na família em relação ao número 

de horas de trabalho. Em relação à família interferir no trabalho é referido pelas mulheres do 2º 

e 3º casal, mas nada que impeça de conciliar o trabalho e a família, já os seus cônjuges referem 

o contrário que não há qualquer interferência.  

 

De facto, e ao contrário do que estávamos à espera, com a realização deste estudo constatámos 

que a maior parte dos casais (homens e mulheres), não têm a perceção de interferência em 

qualquer um dos domínios. Porém, é apenas uma mulher que sente a interferência do seu 

trabalho na vida familiar e duas que a vida familiar vai interferindo no trabalho, mas nada de 

complicado, já as restantes três mulheres não referem qualquer interferência. Os homens são 

unânimes ao referir que o trabalho não exerce qualquer interferência na família e a família 

também não exerce qualquer interferência no trabalho, prevalecendo a maioria que refere não 

existir interferência qualquer nos dois domínios. 
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3.4- Caracterização dos casais trabalhadores da empresa B 

 

No segundo grupo de entrevistados caracterizamos a participação de 12 trabalhadores da 

empresa B, contando esta com cerca de 2800 trabalhadores, que terá mais casais a trabalhar 

no interior desta organização, que não conseguimos saber a totalidade de casais ali existentes, 

apenas conseguimos o contacto destes seis casais, surgindo desta forma um limite que nos foi 

colocado depois do contacto por Email e telefone com um responsável dos R.H. que não lhe era 

possível prestar informações para este estudo devido à escassez de tempo. Por isso apesar de 

termos informação que existem mais casais, não temos conhecimento do número total de casais 

ali existentes, nesta empresa maior, alguns desses trabalhadores têm a sua/seu parceira/o ou 

mulher e marido a trabalhar na mesma empresa, que poderá ser noutros postos de trabalho 

(áreas profissionais), apenas entrevistamos seis casais que vamos caraterizar a seguir. 

 

Quadro 10- Caracterização dos Participantes da Empresa B por Género e escalões etários (N =12) 

 

 

 

Idade 

Nº Mulheres 

(n = 6) 

Nº Homens 

(n = 6) 

Nº Total de 

trabalhadores 

(N =  12) 

Dos 31 aos 40 anos 2 

 

2 4 

Dos 41 aos 50 anos 3 

 

4 7 

Dos 51 aos 60 anos 

 

Mais de 60 anos  

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

1 

 

0 

 

No quadro da caraterização na composição de género no universo em análise da empresa B, 

verificamos que estão representados 50% de cada género (seis mulheres e seis homens), pois 

apenas entrevistamos casais heterossexuais. 

 

Dizendo respeito à caraterização dos participantes por escalões etários segundo o sexo, verifica-

se que a maior parte dos trabalhadores da empresa, quer homens quer mulheres se encontram 
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distribuídos pelo escalão etário dos entre os 41-50 anos. No escalão etário 31- 40 cuja 

representação acompanha a distribuição de homens e de mulheres nestes dois escalões etários 

em igualdade, existem duas mulheres e dois homens. No escalão etário dos 51-60 anos de 

idade apenas existe um homem. 

 

Quadro 11- Caracterização dos Participantes da Empresa B por Género e Estado civil (N =12) 

 

 

 

Estado Civil 

Nº Mulheres 

(n = 6) 

Nº Homens 

(n = 6) 

Nº Total de 

trabalhadores 

(N =  12) 

Casado  5 

 

5 10 

União de Facto  1 1 2 

    

 

Caraterizando os participantes por género e estado civil da empresa B, correspondendo a cinco 

casais casados e apenas um casal vive em união de facto. Por isso o fizemos o levantamento de 

casais heterossexuais casados ou em união de facto selecionados para o efeito. 

 

Quadro 12- Caracterização dos Participantes da Empresa B por número de filhos (N=10) 

 

 

 

 Filhos 

Nº de Filhos 

(n = 11) 

N-º de Casais 

(n = 6) 

Nº Total de Filhos 

(N =  11) 

Nenhum 0 

 

0 0 

Um 1 

 

1 1 

Dois 10 

 

5 10 

Três 0 

 

0 0 

Mais de Três 0 

 

0 0 
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Relativamente à caraterização por número de filhos dos trabalhadores entrevistados verificamos, 

que todos os seis casais têm filhos, apenas um casal tem um filho e cinco casais têm dois filhos, 

totalizando onze filhos.  

 

Quadro 13- Caracterização dos filhos dos Participantes da Empresa B por idade e género (N=10) 

 

 

Idade dos Filhos 

N-º raparigas 

(n =6) 

 

N-º rapazes 

(n = 4) 

Nº Total de filhos 

(N =  11) 

Dos 0 aos 10 anos 3 

 

2 5 

Dos 11 aos 20 anos 3 

 

3 6 

Dos 21 aos 30 anos 0 

 

0 0 

Mais de 30 anos 0 

 

0 0 

 

Nesta caraterização por idade dos filhos dos trabalhadores entrevistados verificamos que existem 

crianças até aos 10 anos com idade (três raparigas e dois rapazes). Cinco filhos situam-se entre 

1-10 anos e os restantes seis filhos correspondem à faixa etária de 11-20 anos no limite, em 

número igual de raparigas e rapazes (três de cada). Como verificamos neste grupo os filhos 

situam-se em idades mais baixas, existindo neste caso inferior aos 10 anos e não existindo com 

idade superior a 20 anos.  

 

Quadro 14- Caracterização dos filhos dos Participantes da Empresa B por género e fase de vida 

(N=10) 

 

 

Fase de vida dos filhos 

N-º raparigas 

(n =6) 

 

N-º rapazes 

(n = 4) 

Nº Total de filhos 

(N =  11) 

Pré-escolar 2 

 

0 2 

Primeiro ciclo 1 

 

2 3 
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Ensino básico 1 

 

1 2 

Ensino secundário 2 

 

0 2 

Ensino universitário 0 

 

2 2 

Emprego 0 

 

0 0 

 

Caraterizamos também por fase de vida dos filhos dos trabalhadores na atualidade, onde 

verificamos que os onze se encontram em idade escolar correspondendo à maior parte, e os 

restantes dois ainda se encontram em idade pré-escolar e nenhum a trabalhar. Como podemos 

observar existem duas raparigas a frequentar o jardim-de-infância, outra frequenta o ensino 

básico e mais dois rapazes também frequentam este nível de ensino. No ensino secundário 

encontramos duas raparigas e dois rapazes no ensino universitário. 

 

Quadro 15- Caracterização dos Participantes da Empresa B por Género e Grau de ensino (N =12) 

 

 

 

Grau de ensino 

Nº Mulheres 

(n = 6) 

Nº Homens 

(n = 6) 

Nº Total de 

trabalhadores 

(N =  12) 

Primeiro ciclo 

 

Básico  

 

Secundário  

 

0 

 

4 

 

2 

0 

 

4 

 

1 

0 

 

8 

 

3 

Licenciatura 0 

 

1 1 

 

Da caraterização do total de trabalhadores por grau de ensino e por sexo, verifica-se que apenas 

um dos homens tem habilitações de nível superior, um de nível secundário e quatro tem 

habilitações de nível básico. Na caraterização das mulheres, não se verifica ninguém com 

habilitação superior e duas no nível secundário e quatro no ensino básico. Destacando-se da 



 

100 

caraterização das mulheres em níveis de habilitação superior são os homens com um, no nível 

secundário contrariamente ao peso de homens as mulheres têm mais um, tanto homens como 

mulheres ao nível do ensino básico são quatro em cada género, igualando a contagem. 

 

Quadro 16- Caracterização dos Participantes da Empresa B por Género e profissão e/ou cargo na 

Empresa (N =12) 

 

 

Profissão e/ou cargo 

Nº Mulheres 

(n = 6) 

Nº Homens 

(n = 6) 

Nº Total de 

trabalhadores 

(N =  12) 

Operária/o fabril 5 

 

0 5 

Operador de máquinas  0 

 

0 0 

Operador de logística  

 

1 2 3 

Operador de armazém 

 

0 2 2 

Chefe de equipa 

 

0 1 1 

Administrativo 

 

0 0 0 

Engenharia 0 

 

1 1 

 

Como vamos caraterizar os trabalhadores por profissão e/ou cargo exercido na empresa B 

relacionando-se com o género, verificamos que a maioria das mulheres (cinco) trabalham na 

produção como operárias e apenas uma como operadora de logística, não se observando grande 

dispersão nas profissões exercidas por estas mulheres. Nos homens verificamos que 

desempenham cargos e/ou profissões mais variadas, sendo em número igual operadores de 

logística (2) e outros dois são operadores de armazém, um deles é chefe de equipa no setor de 

logística e apenas um deles exerce a profissão da sua formação superior engenharia de 

optometria. Predominam as mulheres em funções desqualificadas, notando-se uma 

discriminação bem patente no tipo de trabalho que é executado por elas, sendo destinado o 

trabalho que corresponde a cada género. Constata-se a existência de postos de trabalho de nível 
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superior que são exclusivamente para serem por ocupados por homens, e outras para serem 

ocupadas exclusivamente por mulheres na produção, demonstrando ainda uma tendência de 

segregação profissional horizontal, embora haja exceções. 

 

Quadro 17- Caracterização dos Participantes da Empresa B por Género e Tempo de Serviço na 

Empresa (N =12) 

 

 

Tempo de Serviço 

Nº Mulheres 

(n = 6) 

Nº Homens 

(n = 6) 

Nº Total de 

trabalhadores 

(N =  12) 

Até aos 10 anos  

 

0 1 1 

Dos 11 aos 20 anos 

 

2 2 4 

Dos 21 aos 30 anos 

 

4 3 7 

Mais de 31 anos 

 

0 0 1 

 

Analisando este quadro dos anos de serviço destes trabalhadores, verificamos nos escalões de 

antiguidade e por género que sete desses trabalhadores já estão na empresa há mais de 10 

anos, situando-se entre os 21-30 anos, correspondendo a quatro mulheres e três homens. No 

escalão de antiguidade e por género entre os 11-20 anos quer no que respeita às mulheres, 

quer no que respeita aos homens, encontram-se numa situação de igualdade dois de cada sexo 

e apenas um homem não atingiu os 10 anos (8 anos), estando em contrato há 2 anos 

novamente. 

 

Esta empresa existe há 26 anos, derivou de uma organização que se implantou-se há mais de 

cinquenta anos em Portugal (1965), e deu origem à ramificação de duas empresas onde os 

trabalhadores foram distribuídos, com ao aumento da empresa tem recorridos a grandes 

contratações, e nos picos de produção são recrutados trabalhadores temporários 

maioritariamente jovens à procura do primeiro emprego. 
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Quadro 18- Caracterização dos Participantes da Empresa B por Género e Tipo de horário na 

Empresa (N =12) 

Horário de Trabalho Turnos 

Nº Mulheres 

(n = 6) 

Nº Homens 

(n = 6)  

Nº Total de 

trabalhadores 

(N =  12) 

 

Normal Fixo 0 0 0 

Flexível 

 

0 1 1 

Turnos Rotativos Manhã 

Tarde  

Noite 

 

0 0 0 

Turnos Fixos Manhã 3 

 

4 7 

Tarde 3 

 

0 3 

Noite 0 1 1 

 

Analisando por casais, dois deles trabalham no mesmo horário (homem e mulher) no horário da 

manhã (4ºcasal e 5ºcasal), os restantes apesar de trabalharem na mesma empresa têm 

horários diferentes um pouco por opção própria. No caso deste casal (2ºcasal) em que a mulher 

está no horário da tarde e o homem no horário da noite (turno noturno) e o caso de (1ºcasal) 

horário normal e horário da manhã. No caso destes dois casais (3ºcasal e 6ºcasal) que estão em 

horários opostos de forma a poderem alternar o cuidado com os filhos, os homens estão no 

horário da manhã e as mulheres estão no horário da tarde em turnos fixos. 
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Mais uma vez se considerou importante analisar uma das dimensões chave no presente estudo, 

como o tipo de horário praticado e a existência de eventuais diferenças entre mulheres e 

homens, como vemos pela análise do quadro anterior não existem casais a trabalhar nos turnos 

rotativos. Verifica-se que neste grupo apenas existe um trabalhador que desempenha funções 

em horário de trabalho noturno e outro no horário normal flexível. Encontramos a totalidade dos 

trabalhadores estão afetos ao horário de trabalho fixo quer da manhã com três mulheres e 

quatro homens ou da tarde com três mulheres. Um único homem trabalha no horário da noite 

fixo.  

Por isso nesta distribuição numérica de trabalhadores por tipo de horário de trabalho e por sexo 

da empresa nos seis horários praticados verificamos uma maior aderência no turno fixo da 

manhã com mais homens (quatro) e mulheres (três), logo seguidas pelo horário da tarde com 3 

mulheres, e com apenas um homem cada que se distribuem pelos horários normal e noite. 

O horário de trabalho normal que apresentamos no quadro anterior pode ser desempenhado em 

regime de isenção de horário de trabalho ou em regime fixo, pelo acordo de cada trabalhador 

com a empresa, esta modalidade de isenção de horário de trabalho implementada para muitas 

empresas significará a flexibilidade de horário, ainda significa permanência de mais horas no 

local de trabalho, sem se proceder ao pagamento de trabalho extraordinário. 

 

3.5- O que contam os casais da empresa B 

 

Neste capítulo III, ponto quarto damos seguimento à análise das doze entrevistas 

individualmente de caráter biográfico feitas às mulheres e aos homens da empresa B (seis 

casais), destacando-se as respostas na primeira pessoa que transmitem o que pensam, o que 

sentem e como fazem para gerir todas as esferas das suas vidas. Vamos fazer o cruzamento 

entre o individual e o conjunto (casal), e não só, mas também todos os casais através de uma 

análise vertical dos testemunhos e de uma outra do grupo, esta transversal. Ao realizarmos a 

análise de conteúdo desta temática, pretendemos atingir os dois patamares que fazem parte do 

conhecimento para o individual e para o de grupo. Com esta técnica permite-nos verificar as 

semelhanças e diferenças dentro de cada casal e também entre o grupo de casais.  
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Perfil dos casais entrevistados da empresa B (grupo 2) 

 

No decurso desta investigação também damos importância à análise de conteúdo e à análise de 

discurso para este grupo de casais, sendo os dois tipos de análise importantes, necessários, e 

tão complementares. Desta forma as entrevistas serão estudadas pelas duas formas, ficando os 

resultados da investigação mais enriquecidos, permitindo uma melhor compreensão dos 

assuntos estudados. 

 

Neste ponto apresentamos os resultados obtidos da análise do perfil dos casais entrevistados 

(Anexo II-B) da empresa B (grupo 2) que participaram neste estudo. 

 

O 1ºCasal B- A mulher com 49 anos idade casada com homem de 48 anos idade; quando 

casaram já trabalhavam os dois na empresa e têm dois filhos com 20 e 17 anos idade (rapaz e 

rapariga). A mulher trabalha no horário da manhã das 6h às 14:30 e o homem trabalha no 

horário normal das 8:30 às 17:30, trabalham 8:00 horas diárias, não exercem a mesma 

profissão (trabalho). Ela tem 12ºano e há 26 anos que trabalha nesta empresa como operadora 

especializada e ele é licenciado e há 28 anos que trabalha nesta empresa, começando como 

técnico de reparação, só posteriormente exerce engenharia após a sua formação na área. 

 

2ºCasal B- A mulher com 43 anos idade casada com homem de 55 anos idade; quando 

casaram já trabalhavam os dois na empresa e têm duas filhas de 17 e 10 anos idade. A mulher 

trabalha no horário da tarde das 14:30 às 23h como operadora especializada e o homem 

trabalha no horário da noite como operador de logística das 24h às 8h, trabalham 8:00 horas 

diárias. Não exercem a mesma profissão, ela tem 6ºano e há 25 anos que trabalha nesta 

empresa e ele tem também o 9º ano e há 24 anos que trabalha na empresa, mas antes 

trabalhou como segurança na empresa D anteriormente. 

 

3ºCasal B- A mulher com 33 anos idade vive em união de facto com homem de 36 anos idade, 

quando iniciaram a coabitação já trabalhavam os dois na empresa e têm uma filha de 5 anos de 

idade. Trabalha o homem no horário da manhã, das 6h às 14:30 e a mulher trabalha no horário 

da tarde das 14:30 às 23h, são 8:00 horas diárias que trabalham; não exercem a mesma 
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profissão (trabalho), ela tem 8º ano e há 18 anos que trabalha nesta empresa e ele tem o 9º ano 

e há 8 anos que trabalha ali como rececionista de armazém (2 anos contrato a prazo). 

 

4ºCasal B- A mulher com 43 anos idade casada com homem de 49 anos idade (casados pela 

2ªvez); quando casaram já trabalhavam os dois na empresa, tem dois filhos com 20 e 12 anos 

idade (filhos só dela). A mulher e o homem trabalham os dois no horário da manhã, das 6h às 

14:30 trabalham 8:00 horas diárias, não exercem a mesma profissão (trabalho), mas estão no 

mesmo setor. Ela tem 11ºano e há 25 anos que trabalha como operadora de logística nesta 

empresa e ele tem também 12ºano é chefe de equipa de logística e há 25 anos que trabalha ali. 

 

5ºCasal B- A mulher com 35 anos idade casada com homem de 36 anos idade; quando 

casaram já trabalhavam os dois na empresa e têm dois filhos com 9 e 6 anos idade. A mulher e 

o homem trabalham os dois no horário da manhã, das 6h às 14:30 trabalham 8:00 horas 

diárias, não exercem a mesma profissão (trabalho), mas estão no mesmo setor. Ela tem 6ºano e 

há 17 anos que trabalha como operadora especializada na empresa e ele tem também 9ºano e 

há 18 anos que trabalha ali como operador de logística. 

 

6ºCasal B- A mulher com 43 anos idade casada com homem de 43 anos idade, quando 

casaram não trabalhavam os dois na empresa apenas ela, foi ele 10 depois, têm duas filhas, 

uma de 15 e outra de 3 anos de idade. Trabalha o homem no horário da manhã, das 6h às 

14:30 como distribuidor de material, tem também o 6º ano e há 16 anos que trabalha na 

empresa. A mulher trabalha no horário da tarde das 14:30 às 23h, são 8:00 horas diárias que 

trabalha, ela tem 6º ano e há 26 anos que trabalha nesta empresa e ele tem também o 6º ano e 

há 16 anos que trabalha como operadora especializada nesta empresa. 

 

Observando os seis casais da empresa B, cinco estão casados civilmente e apenas um casal vive 

em união de facto, com idades entre os 33 anos e os 55 anos. A análise dos casais 

entrevistados permite-nos constatar que pertencem a agregados familiares constituídos por três 

pessoas e por quatro pessoas. Das pessoas que compõem o agregado familiar importa referir 

que dos casais entrevistados apenas um dos casais tem apenas um filho e os outros casais, 

representando uma maioria de famílias, têm dois filhos. 
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Neste grupo o mínimo de escolaridade é o 6ºano que têm três mulheres, uma o 8ºano, uma o 

11º ano e outra tem o 12ºano; em relação aos homens um tem o 6ºano, três têm o 9ºano e um 

tem o 12ºano e apenas um tem licenciatura. Relativamente aos horários dois casais trabalham 

no mesmo e os outros quatro casais trabalham em horários diferentes. 

 

Este grupo 2 de casais da empresa B destaca-se pelos seus elementos serem11 anos mais 

novos (mulheres), em relação ao outro grupo1, no que diz respeito à idade mínima nos dois 

grupos, pelo que se espera que as suas respostas sejam em consonância com a faixa etária do 

seu grupo nas diferentes dimensões.  

 

Como era a família antes e a atual 

 

Como já referimos para o outro grupo de casais, para este, o tema da família é também um dos 

mais aprofundados. Começamos por pedir igualmente a estes entrevistados que falassem sobre 

a sua família de origem e da constituição da sua vida familiar atual. Todos justificaram este ato 

como natural, pois a maior parte deles quando seguiam esta trajetória da sua vida, já se 

encontravam em contexto de viragem para o século atual (Séc.XXI). 

 

A maior parte dos casais basearam as suas uniões segundo as leis civis e/ou religiosas 

(casamento), havendo apenas um casal, que não tem qualquer vínculo formal (vivem em união 

de facto). Estes relacionamentos caracterizam-se como uniões estáveis, e são reconhecidas 

como entidades familiares, no mundo atual em que vivemos. O que mais se evidencia são as 

transformações no campo afetivo, diferenciando-se da família de origem com as novas formas de 

viver o amor em cada um dos membros do casal e em conjunto. 

 

Para interpretar as entrevistas, elaboramos várias grelhas de análise relativas aos discursos dos 

casais estudados, em função dos objetivos desta investigação. Tendo por base determinadas 

categorias, e será em função das quais que os relatos destes casais serão estudados.  

 

Neste grupo também se perguntou aos membros do casal, o que os levou a constituir família? 

Todos os homens e mulheres já trabalhavam na empresa antes de casarem ou iniciarem a 
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coabitação, as respostas dadas no seu entender para a constituição da família parece não haver 

muita divergência:  

 

Grelha 9- Constituição da família  

O que os levou a constituir família 

Sexo Mulheres Homens 

 

1ºcasal 

“Queríamos estar mais tempo juntos.” “Queria estar mais tempo com ela, fazia sentido 

para estar mais tempo juntos.” 

 

 

2ºcasal 

“Foi sempre uma opção, foi uma opção de 

vida. Sempre gostei de ter filhos, casar e 

depois ter filhos.” 

“Era um sonho que eu tinha, de encontrar uma 

mulher que me apaixonasse para casar e ter filhos. 

E realizei esse sonho!” 

 

 

 

3ºcasal 

“O amor foi o que nos uniu.” “Como é que eu hei-de responder a isso, 

começamos a namorar muito cedo, e a certa altura 

decidimos constituir família, já namorávamos há 

muitos anos e decidimos levar a vida para a 

frente.” 

 

 

 

4ºcasal 

“Eu? Sim, nós (pausa) eu acho que fomos 

criados para isso, há sempre um sonho em 

casar e ter filhos e hoje em dia é mais 

juntarem-se. Há uns anos atrás bem ou 

mal era aquilo que desejávamos.” 

 

“Independência no primeiro. Amor, necessidade de 

mudança, quando se muda há algo que não está 

bem e queremos mudar, muda-se para uma coisa 

melhor.” 

 

5ºcasal 

“O desejo e o gosto de ser mãe” 

 

“Sempre foi um sonho, é a lei da vida.” 

 

6ºcasal 

“Sempre gostei de ter uma família, ter 

filhos que é a coisa mais maravilhosa que 

temos ai é, é. Sim.” 

 

“Sim, sim gostei de casar.” 

 

Depois destas respostas relativamente à visão que estes casais têm da sua vida e das opções 

que tomaram ao realizarem a sua vida pessoal e familiar, tentamos compreender qual a sua 

posição perante as novas constituições e recomposições familiares. Todos referem que o estilo 
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de vida dos seus pais era diferente, refletindo-se nos valores culturais e nas novas formas de 

constituir família e ter filhos neste século.  

 

Comparando a família de origem destes casais na época dos seus pais, verificamos que eram 

famílias no geral numerosas, sendo o pai destes a trabalhar fora, por isso sentiam-se com mais 

autoridade, pois era do seu trabalho que a família tinha o seu sustento garantido. A pobreza fazia 

parte destas famílias, sentindo muitas dificuldades, apesar dos seus pais tentarem dar o melhor 

que podiam aos seus filhos. Na cultura desse tempo não lhes era permitido a atribuição da 

condição de crianças protegidas para a sua idade, gozando do seu estatuto. 

 

Gestão das tarefas domésticas e familiares 

 

Chegamos a este ponto também para grupo 2, depois de analisarmos as entrevistas biográficas 

dos seis casais, vamos tentar captar e compreender se existe ou não partilha das tarefas 

domésticas e familiares entre homens e mulheres e quem cuida dos filhos quando estão 

doentes, levá-los ao médico e acompanhar noutras atividades. Tentamos encontrar alguns 

modelos, que pudéssemos tipificar talvez de uma forma não muito linear, os modelos e modos 

de como é feita a gestão das tarefas domésticas e familiares neste grupo de casais.  

 

Procuramos também para este grupo usar os mesmos modelos e modos, que no decorrer da 

pesquisa podemos observar, no estudo realizado por Maciel et al. (2008: 7), referenciado por 

Silva (2012), que foram aplicados para o grupo 1 e agora vamos aplicar a estes casais do grupo 

2. Os três modelos que foram desenvolvidos no decurso da sua investigação, permitindo-lhe 

definir as posições das pessoas no desempenho da parentalidade e o seu significado. Para o 

efeito, foram definidos os modelos “autoritário”, “maternalista” e “relacional”; tendo chegado 

também a três modos de articulação entre trabalho e a família definidos como “tradicional”, 

“intermédio” e “igualitário” (Silva, 2012: 8). 

 

Usando essa ideia e como forma de explicar o modelo de parentalidade que estes casais 

exercem na sua família. Nestes seis casais do grupo 2 (empresa B), inclui-se as 

responsabilidades partilhadas pelos membros do casal, que assumem o cuidado dos filhos como 

competência dos dois, na doença, nas idas ao médico e para a escola e noutras atividades. 
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Correspondendo a estes casais na nossa perspetiva ao modelo “relacional”, a forma que mais 

se aproxima do apresentado no estudo de Maciel et al. (2008: 7). 

 

Confirmando tal facto e questionando o cuidado com os filhos neste grupo 2, verificamos que 

estes casais têm filhos menores de 10 anos, são os que requerem mais cuidados, em relação 

àqueles que já não requererem tanta dedicação sendo os seus irmãos mais velhos. Com 

referência ao passado, quando os seus filhos eram ainda pequenos, e às dificuldades que 

tinham como por exemplo levá-los à escola, na ajuda dos trabalhos escolares, levá-los ao médico 

e às atividades de lazer, construímos o seguinte quadro: 

 

Grelha 10- Os cuidados com os filhos 

Parentalidade “relacional” 

Sexo Mulheres Homens 

1ºcasal 

(rapaz de 

20 e 

rapariga 

de 17 

anos) 

“Quem os levava e leva à escola é o pai, e 

quem os vai buscar sou eu. Quando estavam 

doentes era eu que os levava ao médico, 

apenas ao dentista é o pai, porque eu não 

tenho coragem. Quem ajudava mais nos 

trabalhos da escola sou eu, mas nas 

brincadeiras era o pai.” 

“Quem os levava e leva à escola sou eu, antes de ir 

para o trabalho, e quem os vai buscar é ela. Quando 

estavam doentes era ela que os levava ao médico, 

mas ao dentista sou eu porque ela não tenho 

coragem e mete-lhe impressão. Era ela que ajudava 

mais nos trabalhos da escola, porque eu vinha mais 

tarde do trabalho, mas nas brincadeiras sou eu que 

tomo a iniciativa.” 

 

2ºcasal 

(duas 

raparigas 

de 17 e 

10 anos)  

“Depende, como nós trabalhamos em 

horários diferentes, às vezes sou eu outras 

vezes é o pai, às vezes entre nós é assim. 

Levá-las ao médico sou mais provavelmente 

eu, mas também já aconteceu ir o pai. Na 

escola é mais o pai que está em casa à noite 

e eu não.” 

“Sou que as levo à escola, depois de chegar do 

trabalho não me deito logo, espero pela hora de as 

levar e depois à tarde vou buscá-las ou às vezes vêm 

de autocarro depende dos dias. Ir com elas às 

consultas médicas é mais a mãe, mas eu se for 

necessário também vou. Sou eu que ajudo nos 

trabalhos da escola, estou à noite em casa (até às 

11).” 

 

3ºcasal 

(uma 

rapariga 

de 5 

anos) 

“De manhã sou eu à tarde é o pai, os dois, 

de manhã sou eu levo-a ao colégio e à tarde 

é o pai e o resto do dia, vai busca-la. O pai 

que tem mais tempo com ela.” 

“Os dois, a mãe da parte de manhã e de tarde sou 

eu, o resto da parte de tarde. Se for durante a 

semana eu que tenho mais tempo, se for ao fim-de-

semana é mais a mãe, aquele miminho, aquela 

saudade, mãe é mãe.”  
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4ºcasal 

(dois 

rapazes 

de 20 e 

12 anos) 

“Levar à escola de manhã é a minha mãe 

(avó), que nós no nosso horário não dá, 

depois vou eu buscá-los e quando estão 

doentes eu fico. Somos nós os dois, depende 

quando tenho que fazer é ele, senão…, quem 

tem mais disponibilidade.” 

 

“Os dois e levá-los ao médico também os dois. Mais 

eu, por exemplo o futebol jogo eu.” 

5ºcasal 

(dois 

rapazes 

de 9 e 6 

anos) 

“Quando estão doentes é alternado, uma vez 

que temos direito a 10 dias por ano para não 

ser reduzido no salário só a um, em casos 

mais graves sou eu ou os dois; diariamente 

tenho a ajuda da sogra que leva os meninos 

à escola senão seria complicado. Mais o 

pai.” 

 

“Acho que somos mais os dois. Tem um pouco de 

tudo, enquanto ela faz umas coisas, eu oriento 

outras.” 

 

6ºcasal 

(duas 

raparigas 

de 15 e 3 

anos) 

“Parte a parte, por isso é que trabalhamos 

em horários diferentes. Mais eu mas ele 

também, mas sou mais tolerante.” 

“Os dois em tudo. Os dois. Gosto.” 

 

As tarefas em relação ao cuidado com os filhos, como o cuidar em caso de doença e 

acompanhá-los ao médico, como alimentar, brincar, ajudar nos estudos e na escola, todos são 

unânimes na sua contribuição, todos dão o seu melhor para o bem-estar da família. Podemos 

registar que os homens assumem cada vez mais o cuidado dos filhos, e sentem também como 

sua competência todos os níveis de cuidados com os filhos. Apesar dos discursos, referem que 

são as mães a estarem mais presentes quando os filhos adoecem, o acompanhamento nas idas 

ao médico por vezes é feito também pelos dois. 

 

A dificuldade causada pela existência de filhos (sobretudo quando são crianças), é referida 

também pelas mulheres e pelos homens embora abordada de modo diferente. O apoio familiar 

que parece existir em dois casais (4º e 5 casal). Estes casais com filhos mais pequenos, contam 

pelo menos com os avós que os levam à escola, pois os pais trabalham no mesmo horário (6:00 

às 14:30) o que os impossibilita de serem eles a levá-los, pois os filhos ainda ficam a dormir, 
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como é referido pelo 4º e 5º casal. As dificuldades ou sentimentos de culpa pelas ausências 

derivadas do trabalho, parecem ser mais visíveis nas mulheres do que nos homens, muitas 

delas referindo-se o não partilhar das refeições (jantar) com a família durante a semana.  

As dificuldades sentidas no que diz respeito à guarda das crianças fora dos períodos escolares, 

estes casais referem que a empresa adotou durante este ano (2016), um programa de 

atividades de lazer para os mais pequenos e os mais velhos podiam ter a experiência da 

atividade laboral com remuneração durante o tempo que quisessem. Salientamos a preocupação 

que estes casais evidenciavam nos períodos que correspondiam às férias escolares dos filhos, 

não correspondem simultaneamente aos seus períodos de férias. 

 

Analisando as respostas em relação às tarefas domésticas e familiares, estas vão variando 

conforme o género em alguns casais, onde a partilha lhes parece desigual (mulheres) e para 

outros essas ideias de igualdade nas tarefas da casa, principalmente para os homens, não está 

nos seus horizontes. Vamos destacar os seus discursos também com perspetiva na forma como 

se orientaram os modos de articulação trabalho família definidos no estudo realizado por Maciel 

et al. (2008: 7) como “tradicional”, “intermédio” e “igualitário” e que foi tipificado no grupo 

anterior (grupo 1) (Silva, 2012: 8). 

 

Vamos alargar esta análise às tarefas que mais agradam a cada um, e quem pratica a 

rotatividade frequentemente ou pontual. 

 

Como já referimos anteriormente, o modo “tradicional” de articulação trabalho família 

corresponderá à divisão assimétrica de tarefas domésticas entre os casais, em que as mulheres 

assumem em maioria a responsabilidade da organização e execução das tarefas, e também o 

cuidado com os filhos, apesar de trabalharem fora de casa. Verifica-se uma quase ausência dos 

cônjuges na partilha destas tarefas ao serviço do agregado familiar. 

 

Para este modo “tradicional” de partilha de tarefas domésticas, tentamos assemelhar aos 

casais, que afirmam que esta partilha quase não se verifica no seu quotidiano. Vamos 

demonstrar através dos discursos destes dois casais (1º casal e 4º casal) que referem essa 

atitude:  
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Grelha 11-Divisão das tarefas domésticas 

 Modo “tradicional”  

Sexo Mulheres Homens 

 

 

 

 

1º Casal 

“Tenho tarefas diárias, como ir buscar à escola 

todos os dias dar o lanche e tratar do jantar. 

Gosto das coisas da cozinha, cozinhar, fazer 

experiências de coisas novas, mas isto tudo 

sem obrigação. Dificilmente isso acontece, 

porque pouco participa nas tarefas.” 

“As minhas tarefas diárias começam de manhã 

com a preparação do pequeno-almoço e leva-los à 

escola de manhã. No geral nenhumas tarefas 

domésticas não me agradam, gosto da 

bricolagem. Habitualmente não acontece, só se 

ela estiver doente faço mais qualquer coisa.” 

 

 

 

 

4º Casal 

“Nós as mulheres temos sempre mais, ajuda 

sim. Por acaso da vida de casa, sou uma 

pessoa que sempre gostei, coisas que não 

gosto tanto é de limpar o pó porque logo a 

seguir está tudo sujo e o pior é lavar vidros. Lá 

fora é ele que trata. Não, se eu tiver que sair 

ele fica e faz a tarefa.” 

“Temos tarefas diferentes, eu mais lá fora o 

jardim, na garagem, quem me dera que ela 

ajudasse sempre (risos). Às vezes há, quando eu 

vou.” 

 

 

Reportando-nos ao modo “intermédio”, do estudo de Maciel et al. (2008), onde é referido que 

ambos os membros do casal trabalham, mas as tarefas domésticas e familiares não são 

repartidas assimetricamente e as mulheres têm que despender mais tempo nos cuidados aos 

filhos (Silva, 2012: 9). 

 

Neste modo “intermédio”, predominam a maior parte dos casais entrevistados do grupo 2, onde 

ambos os membros do casal partilham de uma forma mais ou menos simétrica as tarefas 

domésticas e familiares. O cuidado com os filhos está destinado com maior recurso às mães. 

Partimos deste modo de partilha “intermédio” para enumerar os quatro casais (2º casal, 3º 

casal, 5º casal e 6º casal) que têm essa vivência na vida familiar e passamos agora à descrição 

dos seus comentários:  
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Grelha de análise 12- Divisão das tarefas domésticas 

 Modo “Intermédio” 

Sexo Mulheres Homens 

 

 

 

 

2º Casal 

“Depende não é, cozinhar e assim essas 

coisas de casa mais eu, mas o pai também 

ajuda. Neste caso dividimos pelos dois. As 

tarefas de casa é assim têm que ser. Gosto 

de cozinhar, o que menos gosto de fazer é de 

passar a ferro. Quase sempre ao fim de 

semana é assim eu cozinho e ele arruma a 

cozinha é sempre assim só se seu tiver que 

sair ou isso.” 

“Algumas, preciso em relação às compras. Gosto 

mais de cozinhar do que arrumar a casa. Não, é 

que está estabelecido.” 

 

 

 

 

3º Casal 

“Ambas as partes é tudo dividido, eu adianto, 

é dividido o que eu puder fazer durante o dia 

faço senão ele depois deita a mão. Eu gosto 

de fazer tudo, sou muito boa dona de casa, 

gosto muito de fazer tudo, gosto de ter tudo 

muito limpo, embora às vezes não tenha 

muita vontade. Sim, às vezes, não mete a 

mão a cozinhar mas faz tudo, apanha a 

roupa e no que for preciso, a cozinhar ele 

não mete, na cozinha ele não vai muito lá.” 

“Ela mais trabalhadora do que eu, sou mais 

preguiçoso, é mais a mulher, depois de ela a levar 

ao colégio.* Menos é quase tudo (risos), sou um 

pouco preguiçoso, mas ela pedindo ajuda naquilo 

que eu poder ajudar, varrer, apanhar uma roupa 

não tenho problema nenhum. Cozinhar não, 

também não sei cozinhar.” 

 

5º Casal 

“Mais eu, ele também ajuda. Menos de 

arrumar a roupa depois de passar, porque 

passar passo bem agora arrumá-la e mais 

cozinhar. 

“A mãe faz a grande maioria e o pai também ajuda, 

tem mais ela. Gosto mais de aspirar e menos de 

lavar a loiça. 

 

 

6º Casal 

“Mais eu está bonito! Do que gosto menos é 

de descascar uma cebola para fazer o 

estrugido, mas que é o remédio (cozinhar) e 

passar a ferro e gosto mais de arrumar 

(risos). (rotatividade) Não.” 

“De manhã tem ela de tarde tenho eu. Exatamente 

conforme eu a ajudo a ela também gosto que me 

ajude a mim. O que gosto menos é de vir para o 

quintal, mais cozinhar (faço todos os dias). Há 

vezes troco.” 

 

 

No modo “igualitário”, verifica-se a partilha na mesma proporção das tarefas domésticas e 

familiares, independentemente do género. Especialmente os indivíduos ou casais trabalham e 

também assumem as responsabilidades familiares e domésticas de forma simétrica, como é 

referido no estudo de (Maciel et al. 2008), descrito por Silva (Silva, 2012: 9). 
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 Relativamente ao modo “igualitário”, neste grupo de casais não encontramos nenhum que se 

aproximasse desta modalidade na partilha de tarefas domésticas, embora ambos os membros 

do casal trabalhem fora de casa. 

 

Quase todos os casais entrevistados admitem que as tarefas domésticas não são repartidas de 

igual forma, uma vez que são as mulheres a desempenharem a maior parte delas. Parece que 

estamos na presença de casais em que a mulher toma conta da casa, embora não seja ela a 

executar todas as tarefas domésticas. Como vemos neste grupo de casais, algumas das 

mulheres delegam nos maridos certas tarefas, usando o termo “pedir” referido várias vezes, o 

que dá a entender que os homens lhes estão a fazer um favor, quando estes executam esses 

pedidos em prol do bem-estar do agregado familiar. 

 

É curioso verificar, pela análise dos discursos dos entrevistados do Grupo 2, que a participação 

dos homens nas tarefas domésticas existe “se for preciso”, dando a entender a necessidade 

desta “ajuda” e é reafirmada por eles que também ajudam. No entanto, os mesmos 

depoimentos levam-nos a concluir que os maridos das entrevistadas são “capazes” de arrumar, 

fazer compras ou cozinhar, mas geralmente só o fazem na impossibilidade da mulher o não 

poder fazer. 

 

Algumas mulheres do Grupo 2 admitem que a divisão das tarefas domésticas existe de forma 

desigual, embora reconhecida e que deviam contrariar essa tendência, não resistir a fazer o que 

consideram que só fica bem, quando é feito pelas próprias, porque lhes dá uma certa satisfação 

e até orgulho ao serem elas as responsáveis e executoras da maior parte das tarefas. 

 

As entrevistadas do grupo 2 justificam a atitude da fraca participação dos maridos nas tarefas 

domésticas com a educação que receberam e aquilo a que se habituaram, comparando o que 

faziam na casa dos seus pais (homens) também era assim, até pior. 

 

A educação dos valores recebidos e transmitidos aos filhos parece corresponder igualmente aos 

dois géneros, estes tencionam educar os seus filhos de um modo diferente do que fizeram os 

seus pais. Com a necessidade de educar de uma forma mais “moderna”, o que quer dizer no 

fundo, educar de um modo mais compatível com a realidade atual que rodeia as crianças e 
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jovens, que é distinta daquela que foi vivida pelos entrevistados do grupo 2, esta fórmula é 

indicada como fator de algum sucesso. 

 

Nota-se a diferença no modo como os entrevistados do grupo 2 educa os filhos relativamente às 

tarefas domésticas. Tanto o ensinamento destas tarefas como o pedido/exigência para o seu 

desempenho é pouco discriminatório em função do género. Tudo o que se refere aos trabalhos 

de casa é ensinado aos filhos, aquilo que parece a estes casais como mais importante, como 

vamos ver pelos exemplos seguintes, em que alguns participam: 

 

Grelha de análise 13 – Participação dos filhos nas tarefas domésticas 

O discurso dos pais 

Sexo Mulheres Homens 

1ºcasal 

(rapaz de 

20 e 

rapariga 

de 17)  

“Pouco e é preciso pedir. Fazem as camas.” “Colaboram pouco, só se lhes for pedido.” 

 

2ºcasal  

 (duas 

raparigas 

de 17 e 

10 anos) 

“A mais velha já faz algumas coisas.” “Colabora a mais velha na limpeza e na cozinha, 

estamos a tentar ensinar a mais nova.” 

3ºcasal  

(uma 

rapariga 

de 5 

anos)  

“É pequena apenas tem 5 anos.”  

4ºcasal  

(dois 

rapazes 

de 20 e 

12 anos) 

“Não nem por isso, habituei-os mal, não está 

fácil.” 

“Não colaboram.” 

 

5ºcasal  

(dois 

rapazes 

“O mais velho sim, para ver como é.” “O mais velho ajuda a levantar a mesa e assim.” 
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de 9 e 6 

anos) 

6ºcasal 

(duas 

raparigas 

de 15 e 3 

anos)  

“Ajuda a mais velha, faz as camas e levanta 

a mesa.” 

“Ajuda a mais velha, faz as camas e levanta a 

mesa.” 

 

 

Verificamos pela análise que os filhos destes casais vão colaborando nas tarefas domésticas 

quando lhes é exigido de uma forma geral, parecendo que lhes querem ensinar esses valores de 

partilha. 

 

Depois da caracterização sociográfica dos casais entrevistados do grupo 2, vamos proceder à 

análise das dificuldades sentidas ou não pelos inquiridos. Nesta grelha fizemos o levantamento 

da perceção dos inquiridos em relação à conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal. 
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Grelha de análise 14- Conciliação do trabalho-família 

Perceção dos casais na conciliação  

 

Sexo Mulheres Homens 

 

1ºcasal 

“Conseguimos com dificuldade, mas já me 

habituei.” 

“Conseguimos com dificuldade.” 

 

2ºcasal 

“Não, não há muito a fazer aí.” “Não há possibilidade para isso.” 

 

3ºcasal 

“Gostava que reduzissem para as 35h, para 

estarmos mais juntos” 

“Gostava que tivesse outro horário, (…) mas não é 

possível, temos aqueles horários.” 

 

4ºcasal 

“Eu acho nesse aspeto já temos algum 

apoio, (…).” 

Não, não faz sentido, saímos os dois e entramos os 

dois e só nos ia causar mais stress e ia-nos dar mais 

despesas. 

 

 

5ºcasal 

“Sim.” “Consigo porque ainda tenho os meus pais vivos, 

pois eles pegam às 9h e eu já estou a trabalhar há 3 

horas.” 

 

 

6ºcasal 

 

“Sim.” “Sim.” 

 

São unânimes os quatro casais (2º, 4º, 5º, 6º) entrevistados que dizem que conseguem conciliar 

o trabalho com a vida familiar e doméstica, apesar de sentirem algumas dificuldades. Referem 

que estas não impedem de conciliar o trabalho com a família. Já o 1º e 3º casal sentem mais 

dificuldades na conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal. Todos eles referem que 

os horários causam algum desconforto nesta conciliação. 

 

Na construção desta grelha, procuramos compreender qual o domínio que interfere mais na vida 

destes casais de forma mais acentuada, na qual fazem referência: 
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Grelha de Análise 15 – Interferência ou não do trabalho-família ou família-trabalho  

Empresa B Sexo 

 

Interferência ou não 

Entrevistados Elementos do 

casal 

Trabalho-família Família-trabalho 

 

 

 

 

 

1ºCasal 

Mulher “Interfere, pois por vezes ele 

tem que se ausentar do país e 

deixa de estar junto da família, 

(…).” 

“Interferiu um pouco quando eles 

eram pequenos, agora não.” 

Homem “Interfere na vida familiar, pois 

tenho que deslocar para fora 

várias vezes, fico longe da 

família vários dias. Em casa 

penso no trabalho, em algumas 

situações.” 

 

“A família não interfere no trabalho.” 

 

 

 

 

 

 

 

2ºCasal 

Mulher “Não interfere, eu penso… Eu 

tento, só me interfere quando 

devia jantar com eles. Interfere 

o horário pois é a única refeição 

diária que poderíamos fazê-la 

juntos.” 

 

“A família não interfere no trabalho, o 

trabalho interfere na família.” 

 

Homem “Não, desligo logo que chego a 

casa. Sim interfere um pouco, 

tentamos adaptar-nos mas o 

horário dela não é bom, pois 

não está connosco à noite, ao 

jantar e isso ela comenta.” 

   

“Gostava de estar mais presente, 

apesar da família não interferir.” 

 

 

 

 

3ºCasal 

Mulher “Interfere, mas não penso, 

Deus me livre, esqueço.” 

 

“Não o trabalho é que interfere na 

família. Gostava sem dúvida, sem 

dúvida.” 

 

Homem “Não, tento apagar, falar o 

menos possível, nem falar.” 

 

(…) “Sózinho é aquela pasmaceira, o 

que acontece durante a semana.” 
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4ºCasal 

Mulher “Trabalhamos os dois lá, é 

difícil separar, e apenas 

conversamos. Não interfere, 

apenas conversamos, trabalha 

ao meu lado e na mesma área.” 

 

“Claro que interfere mas consigo 

conciliar, o nosso horário permite 

estar à tarde, estou com a família, 

assim é mais fácil do que fosse um 

horário trabalhar o dia todo.” 

 

Homem “Não.” 

 

“Não.” 

 

 

 

5ºCasal 

Mulher “Penso quando corre mal, não 

interfere.” 

 

“ Não interfere.” 

Homem “Quando me chateiam lá, chego 

a casa e desabafo, interfere um 

pouco.” 

“Não, tentamos, trabalhamos os dois 

juntos e temos o mesmo horário.” 

 

 

 

 

6ºCasal 

Mulher “Claro que interfere na nossa 

vida, gostava de estar mais com 

eles, tento arranjar desculpa 

para não ir.” 

 

“Interfere, nós as mulheres 

trabalhamos como se fosse dois 

horários, trabalhamos muito.” 

 

Homem “Não e não interfere.” “É assim, durante a semana tento 

estar o mais presente, ao sábado de 

manhã ajudo a arrumar, ao fim do 

almoço vou dar um passeio.” 

 

 

Nesta análise da grelha relativamente à interferência do trabalho na família e/ou da família no 

trabalho ou da não interferência em qualquer um dos mundos destes casais da empresa B. 

Verificamos que o 1º casal refere que o trabalho interfere com a família pela ausência deste 

aquando das suas deslocações em trabalho, mas apenas a mulher refere que a família interferiu 

no trabalho quando os filhos eram pequenos. A mulher do 2º casal refere que é o trabalho que 

interfere na família devido ao horário que é praticado na empresa e o cônjuge desta refere o 

mesmo. Na mesma linha, a mulher do 6º casal afirma que o trabalho interfere na família e a 

família interfere no trabalho de forma a salientar a sobrecarga referente às mulheres 

trabalhadoras, já o seu cônjuge não refere essa interferência. 
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Como vemos, os discursos femininos e masculinos divergem nesta matéria, salientando que as 

mulheres afirmam ser o trabalho que interfere mais na família e não o contrário. Vamos destacar 

que o segundo interveniente valida ou invalida as expressões utilizadas pelo seu cônjuge 

referindo-se não existir alguma interferência nos dois domínios, ora num, ora noutro, não 

deixando que cada indivíduo tenha a sua opinião. Embora possa parecer que confronto dos dois 

discursos no feminino e no masculino, em relação à realidade comum vivida pelos dois, se 

associam muitas vezes o significado intencional e o significado convencional na informação dos 

dois contextos que foram analisados nesta investigação. 

 

3.6- O que os casais avaliam e valorizam da conciliação do trabalho-família 

 

Neste capítulo III, ponto 5, vamos analisar os dois grupos em conjunto para assim podermos 

comparar o grupo 1 (casais da empresa D) e o grupo 2 (casais da empresa B), construiu-se esta 

grelha de análise que se segue de forma a interpretar as entrevistas conforme os objetivos que 

nos propusemos nesta investigação. Vamos tentar compreender a área temática em destaque e 

que estruturou o guião das entrevistas que foi concebido com base em determinadas categorias 

referenciadas no quadro teórico. 

 

Grelha de Análise 16 – Conflito trabalho-família 

Empresas  Conflito trabalho-família 

 

 Sexo Mulheres Homens 

 

 

 

 

Empresa 

D 

1º Casal  Não, não 

 

É assim interfere com os colegas talvez, 

se uma pessoa tem uma chatice (…). 

2º Casal Não, a gente coordena 

 

Não interfere. 

3º Casal Não interfere, já é um hábito. Não interfere. 

 

4º Casal (…) Interfere quando trabalha no horário 

da noite naquela semana, eu tenho 

medo de estar sózinha em casa à noite 

(…). 

(…) Eu gostaria que ela trabalhasse 

noutra empresa. 

5º Casal Interfere, às vezes conversamos. 

 

Não. Sim, se nos dessem as 35 ou 37 

horas semanais. 
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6º Casal Não. Não, está bom. Não interfere, sim dá-nos satisfação, não 

qualquer interferência. É necessário o 

tempo que dispensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa 

   B 

1º Casal Interfere, pois por vezes ele tem que se 

ausentar do país e não está com a 

família, mas ele gosta de ir, vai conhecer 

novos países que doutra forma não seria 

possível. 

Sim o horário dela, não é dos melhores. 

 

2º Casal Às vezes há coisas que passam em casa 

(…), não nos separa como casal no 

trabalho não é, mas interfere porque 

viemos cansados 

Sim interfere um pouco, tentamos 

adaptar-nos mas o horário dela não é 

bom, pois não está connosco à noite, ao 

jantar e isso ela comenta.    

3º Casal Ajusta para o salário, não interfere. 

 

Neste caso interfere a nível de horários, 

é uma questão de horários, ajuda a 

ajustar ao fim-de-semana os dois dias é 

aquela saudade, já pensamos em sair 

mais vezes. 

4º Casal  Não? 

 

Simplifica e ajuda e compreende o que 

faço. 

5º Casal Não interfere Não, tentamos, trabalhamos os dois 

juntos e temos o mesmo horário. 

6º Casal Ajuda, compreendemos como aquilo 

funciona. 

Eu acho que não. 

 

 

No grupo 1 (casais da empresa D), verificamos pela análise desta grelha que não existem casais 

que percecionem conflito entre o trabalho e a vida familiar. As díades destes casais (1º, 2º e 6º) 

usam como estratégia comum o mesmo horário de trabalho, todavia, divergem nas estratégias 

de organização familiar para conseguirem essa conciliação. Neste âmbito, é de referir 

nomeadamente o recurso a terceiros, como familiares e amas, para cuidarem dos filhos, na 

altura em que eram pequenos. Já em relação às díades do 3º e 5º casal, recorrem a diferentes 

horários de trabalho, i.e., enquanto o homem (3º casal) e a mulher (5ºcasal) estavam a sair da 

empresa, os seus cônjuges estavam a dar entrada, para iniciar o turno de trabalho, e apenas 

disponham de uns minutos para combinarem algumas tarefas pendentes. Esta estratégia, 

semelhante a uma “passagem de turno”, teria por objetivo uma presença alternada e 

continuada no cuidado das filhas, pese embora o apoio de um familiar (e.g., a avó materna). 

Mesmo assim, saliente-se que as mulheres do 4º e 5º casal e o homem do 4º casal, detinham a 
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perceção da existência de algum conflito na conciliação da esfera familiar com a laboral, apesar 

do respetivo companheiro (5º casal) não ter essa mesma perceção de conflito, i.e., nem de 

conflito trabalho-família. 

 

Todos os casais já trabalham nesta empresa D há mais de 20 anos, por isso adquiriram 

estabilidade económica e profissional, e com a sua permanência alargada conduziu a uma 

adaptação da vida familiar aos horários praticados pela empresa, reconfigurando estes ainda na 

procura em manter a relação estável. 

 

O grupo 2 (casais da empresa B) revela-nos pela análise da grelha, que existem apenas dois 

casais (1º, 2 º), duas díades que sentem dificuldades em conciliar o trabalho com a vida familiar 

e percecionam algum conflito referindo que o horário diferente dificulta essa conciliação. Já as 

díades dos dois casais (4º e 5º) usam também como estratégia comum o mesmo horário de 

trabalho, não percecionando nenhum conflito. Divergem simplesmente nas estratégias de 

organização familiar como forma de conseguirem essa conciliação, recorrendo mesmo ao apoio 

de um familiar (e.g., a avós materna e paterna) que levam os filhos à escola. 

 

As díades do 3º e 6º casal, recorreram a diferentes horários de trabalho, para reduzir o conflito 

entre o trabalho e a família. Enquanto os homens estão a sair da empresa, os seus cônjuges 

(mulheres) estão a dar entrada, para iniciar o turno de trabalho, e apenas dispõem de uns 

minutos para combinarem algumas tarefas mais necessárias e urgentes. Esta estratégia, 

assemelha-se a uma “passagem de turno”, que tem um objetivo comum, ter uma presença 

alternada e continuada no cuidado dos filhos. Não detêm a perceção da existência de algum 

conflito na conciliação da esfera familiar com a laboral, apesar do homem do 3º casal referir ter 

alguma perceção de conflito em relação ao horário. 

 

Os casais desta empresa B estão há mais de 15 anos (exceção do homem 3º casal), tendo 

adquirido já alguma estabilidade económica e profissional, e com a sua permanência ao longo 

do tempo, permitiu-lhes que adaptassem a sua vida familiar aos horários praticados pela 

empresa, ainda assim com algumas dificuldades, mas não interferindo nas suas relações 

estáveis. 
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Analisando os casais das duas empresas em conjunto, referente ao sentir conflito do trabalho na 

família, da empresa D (grupo 1) apenas um casal (casal 4º) e da empresa B (grupo 2) são dois 

casais (1º e 2º) têm perceção de conflito do trabalho na família, na totalidade são três no 

universo de doze. Os restantes casais referem que não existe conflito do trabalho na família, 

sendo a maioria. No seu conjunto o que interfere e provoca algum conflito no geral são os 

horários praticados pelas empresas que não facilitam a conciliação com os horários de 

funcionamento das escolas dos filhos e outras instituições. 
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CAPÍTULO IV- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na quarta parte desta investigação, já dedicada então, à apresentação dos resultados do estudo 

qualitativo que realizamos, identificam-se múltiplas estratégias familiares de participação na vida 

doméstica e parental, perscrutando as formas de divisão do trabalho doméstico. O principal 

objetivo deste quarto capítulo, destina-se a revelar de que forma é feita a articulação entre a vida 

profissional e a vida familiar dos casais com filhos, que trabalham na mesma empresa. Ao 

estudarmos as trajetórias dos casais na família e no trabalho, os modos de conciliar as duas 

esferas, tínhamos perspetivas que existisse uma grande diversidade nas formas de pensar, 

idealizar e gerir a articulação entre a vida familiar e a vida profissional, e também de partilha 

igualitária das tarefas domésticas e familiares. 

 

Pela análise efetuada, verificou-se que houve alguma evolução nas mentalidades e nas práticas 

(embora com alguma resistência encoberta) na participação e/ou partilha das tarefas 

domésticas pela maioria dos homens destes casais. Apesar da socialização na família (casa dos 

pais) de cada um dos cônjuges não existir tal prática, existindo algumas exceções, mesmo assim 

forçadas pelas circunstâncias, hoje já mais de livre vontade ou por iniciativa por parte destes. A 

enorme mudança (evolução) que se verifica nos comportamentos, na educação e no cuidado 

com os filhos, leva a que os homens sintam orgulho e satisfação na sua colaboração, muita das 

vezes superior às suas esposas, uma vez que despendem mais tempo para as brincadeiras e 

outras atividades. 

 

Apesar de se verificar gradualmente uma tendência para a partilha de todo o trabalho doméstico 

pelos cônjuges, não se verificam essas ideias de mudança na preparação e educação dos filhos 

na introdução desses valores para a igualdade de género em todas as atividades. Parece ainda 

não surgir o efeito desejado, depende da família de hoje, já com outros modos de ver e encarar 

estas tarefas, quer seja no campo doméstico ou laboral, promovendo tais princípios para as 

gerações vindouras. 

 

A dificuldade na conciliação da vida familiar e laboral não é muito notada nestes casais 

trabalhadores na mesma empresa, e com horários que não se coadunam e se consideram como 

horários normais. Nestas empresas na produção praticam-se outros horários díspares de 8 
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horas de trabalho em turnos fixos de 24h, existindo outra modalidade de horários rotativos de 

24h, que os trabalhadores laboram rotativamente. Atualmente introduziram novos horários de 

12h de jornada laboral rotativa, que exige um desdobramento do desempenho físico e 

psicológico na atividade laboral e com mais acentuação na familiar. 

 

De qualquer forma, estes casais deixam bem claro que conseguem conciliar a vida familiar e 

laboral, embora com alguma dificuldade, manifestam a vontade que as empresas implementem 

algum apoio relativamente à sua situação de pais com filhos em idade escolar, muitos dos 

direitos existentes anteriormente foram retirados como a assistência à família 10 dias anuais 

(assistência no caso de doença dos filhos e outros familiares). Não existe apoio das empresas na 

abertura de creches ou infantários, A.T.L’s para guarda de crianças, enquanto estes estão a 

trabalhar nestes horários tão complicados. Sabemos que existem empresas com este número de 

trabalhadores onde existe estas instalações, sendo estes projetos patrocinados pelas entidades 

empregadoras, permitindo que os seus trabalhadores estejam mais tranquilos no desempenho 

da sua atividade laboral com mais eficácia e produtividade no seu conjunto. 

 

4.1- Conclusões e posições dos entrevistados deste estudo 

 

Desde já poderemos retirar uma primeira premissa neste estudo, quanto à posição dos 

entrevistados e que se pode generalizar a todos os casais trabalhadores entrevistados nestas 

duas empresas, que consideram o trabalho remunerado como um meio para obter um 

vencimento capaz de satisfazer as necessidades de sobrevivência e de alguma realização 

pessoal ou profissional. Na realidade, todos eles são perentórios em afirmar que a esfera da 

família é sem dúvida a mais importante, em caso de ter que optar por uma delas, obviamente 

que a família seria a contemplada e não o trabalho. 

 

De facto, e ao contrário do que estávamos à espera, com a realização deste estudo constatámos 

que são poucos os casais que sentem que o trabalho interfere na vida familiar e vice-versa. 

 

Embora a amostra não seja suficientemente representativa e como tal não possamos 

generalizar, parece-nos que as nossas as hipóteses gerais poderão ser confirmadas. Na primeira 

hipótese verificamos que os casais destas empresas usam como medida de conciliação na vida 



 

127 

profissional e familiar a adoção de horários diferentes ou o mesmo horário de forma a permitir a 

estabilidade familiar. A segunda hipótese geral que afirmava a existência do conflito trabalho-

família, verificou-se mas no sentido de que é sobretudo o trabalho que interfere na família e não 

a família no trabalho, sendo mais representada pelas mulheres. Na terceira hipótese verificou-se 

que existem diferenças de género na perceção do conflito trabalho-família e/ou família-trabalho, 

devido aos constrangimentos provocados pelos dois domínios. Esta conclusão vem confirmar a 

tendência, uma vez que o trabalho tem uma maior influência na vida familiar do que a vida 

familiar no trabalho, pois o trabalho opera como um constrangimento dominante na vida familiar 

e como uma fonte de subsistência económica e social das famílias modernas. 

 

A relevância do trabalho na vida das pessoas no seu dia-a-dia, mostra-nos que a maioria dos 

indivíduos dão muito valor ao trabalho, no sentido deste ser fonte de recursos para a 

sobrevivência da família, apesar de ser reportado por um ritmo de vida intenso como nos foi 

referido pelos casais entrevistados. A sua exigência leva a que os sujeitos adotem os 

comportamentos necessários e com capacidade de resposta para a conciliação e equilíbrio. 

Procuram o ajustamento e/ou a adaptação para cada um dos domínios, trazendo formas de 

enriquecimento nas duas esferas da vida, beneficiando a qualidade de vida, como vimos nestes 

casais. 

 

Por isso, quando se questionava os casais trabalhadores destas duas empresas, no que o 

satisfazia mais e menos no trabalho e o que satisfazia na família, na generalidade os 

entrevistados deram respostas que se consideram transversais aos dois grupos. Correspondendo 

a um emprego seguro e salário certo como satisfação, referindo alguns deles o convívio e menos 

os horários, o ritmo de trabalho. Na família o mais referido é o convívio, o apoio e a amizade que 

existe no grupo familiar nos dois grupos (Grupo 1 e Grupo 2). 

 

A forma como cada um carateriza a aderência ao respetivo horário há uma diferença em relação 

aos homens e às mulheres, notando-se aí uma expetativa maior no género feminino, que realça 

a importância de ter mais tempo para estar com a família e gerir as tarefas domésticas como se 

a responsabilidade fosse só sua. Apenas um homem assume sem preconceitos a liderança de 

algumas tarefas domésticas, sem que seja necessário algum pedido de ajuda por parte da 

mulher para que tal aconteça. Existindo outros casos em que dizem que colaboram naquilo que 
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é mesmo necessário, deixando que a esposa oriente a maior parte das tarefas domésticas. Há 

outros casos em que a partilha é mais ou menos rígida e contínua, não existindo a rotatividade, 

o que quer dizer pelos argumentos do sexo masculino que não têm tanto jeito para essas 

tarefas. 

Merecem destaque os relatos referindo existir uma maior divisão de responsabilidades entre o 

casal no que se refere aos cuidados com os filhos, sendo importante quer as mulheres, quer os 

homens que sentem essa necessidade, de um envolvimento maior de ambos relativamente à 

educação dos filhos, e com essa aceitação da divisão de tarefas estamos em presença de 

valores mais igualitários que refletem a centralidade que os filhos adquiriram na constituição das 

famílias destes casais na atualidade. Adicionalmente, não deixa de ser surpreendente o facto das 

diferenças geracionais não serem tão importantes como inicialmente se esperava, no que diz 

respeito a mudanças na divisão sexual do trabalho familiar. 

 

Como se verifica com a crescente participação das mulheres no mercado de trabalho ao longo 

do tempo e nesta primeira década do Séc.XXI, podemos constatar que estas ainda não deixam 

de realizar a quase totalidade das tarefas domésticas apesar de trabalharem fora de casa. A 

colaboração dos cônjuges apenas se verifica numa pequena parte, resultando uma ligeira 

diminuição nestas a serem realizadas pelas mulheres. Permanecendo ainda na sociedade 

portuguesa uma profunda assimetria na divisão das tarefas relativamente à casa, na roupa, na 

alimentação e nos cuidados com as crianças e idosos, enquanto as outras atividades 

relacionadas com assuntos administrativos e financeiros, bricolagem e manutenção do carro são 

assumidas mais pelos homens. 

 

Concluindo os nossos resultados exploratórios, proporcionados pela análise qualitativa de vinte e 

quatro entrevistas em profundidade, não nos permitiram obter uma imagem representativa dos 

casais que trabalham na mesma empresa, simultaneamente verificamos que a tipificação 

utilizada para divisão das tarefas domésticas, onde se inserem a maioria destes casais é no 

modo “intermédio” com dois casais da empresa D (grupo 1) e quatro da empresa B (grupo 2), 

correspondendo a metade da população entrevistada, existindo maior concentração do grupo 2. 

Verificando-se uma repartição de dois casais de cada grupo (1 e 2) no modo “tradicional” e no 

modo “igualitário” tipificamos dois casais do grupo 1. Chegando-se à conclusão que ainda não 
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existe uma divisão simétrica nas tarefas domésticas e familiares, longe daquilo que se esperava 

observar nos casais modernos ou pós-modernos. 

 

4.2- Discussão dos resultados obtidos 

 

Conhecendo a realidade, que já não permanece oculta devido ao questionamento sociológico da 

organização do trabalho moldada pelo contexto económico, histórico e sociocultural. Os 

constrangimentos inerentes destes modos de organização do trabalho e das estratégias 

competitivas que subestimam as funções designadamente a diversidade de políticas de pessoal 

“amigas da família” que valorizam as condições de emprego simétrica. Estas práticas contêm 

margem para a negociação e para a mudança, nas referências e nas diferenças biológicas 

incontornáveis e estáveis. Com o reconhecimento de que a diferenciação e desigualdade entre 

mulheres e homens é, em parte, uma construção social e, como tal, histórica e culturalmente 

variável cabe a todas as instituições, organizações e até ao Estado promover iniciativas a favor 

da igualdade de género quer nos direitos e deveres e respeito que qualquer ser humano merece. 

 

Portugal, fazendo parte do mundo desenvolvido em geral, no seu território ainda persistem 

desigualdades, que influenciam as representações sociais e a subjetividade dos indivíduos, com 

fundamento sexual, que extravasam o económico (ainda que lhe possam andar associadas). 

Estas violam os princípios básicos de equidade, limitando, de forma flagrante, as possibilidades 

de bem-estar dos indivíduos e das famílias. Será necessário implementar práticas não 

discriminatórias nos departamentos de recursos humanos das organizações, com capacidade 

para dinamizar e transformar as estruturas sociais, comprovando a eficácia das políticas 

“amigas da família”, que valorizem e respeitem a vida pessoal dos trabalhadores, evitando desta 

forma o conflito entre a vida profissional e a vida familiar e pessoal. 

 

Os indivíduos constroem as suas vidas e moldam as suas biografias em função da perceção das 

oportunidades na esfera laboral e profissional, que vão ter impacto nas expectativas que vão 

constituir as condições necessárias de realização da vida pessoal e familiar futura. 

 

A criação de uma cultura relativamente ao modelo simétrico de divisão sexual do trabalho, 

permitiria evidenciar a existência de igualdade de oportunidades desenvolvidas e promovidas 
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pelo RH como políticas formais. Estas tenderiam a ser mais eficazes no desenvolvimento de 

políticas oficiais mais favoráveis ao modelo igualitário, reconhecendo as competências 

coincidentes da valorização da capacidade de organização e de solidariedade coletiva alcançada. 

 

Há uma grande evolução nas tecnologias, mas a mentalidade do ser humano leva mais tempo 

(séculos) a atingir o seu auge na partilha, entreajuda, parceirismo e até de sentimentos e 

vivências felizes comuns em todas as circunstâncias que os elevam a um patamar superior das 

suas existências. 

 

No decorrer do presente estudo verificamos algumas limitações, que nos assaltaram logo no 

início, aquando da angariação da amostra para a nossa investigação, pois nas duas empresas 

multinacionais existem muitos casais que ali trabalham, como exemplo disso na empresa D em 

que existiam 17 casais apenas 6 acederam ao pedido para colaborarem no estudo. O que pode 

ter sido motivado por a investigadora desempenhar funções na empresa alvo do estudo, apesar 

dos esforços que foram desenvolvidos, quer no sentido de explicar pessoalmente o objetivo do 

estudo a todos os trabalhadores, quer no sentido de promover a máxima confidencialidade das 

respostas. 

 

Já na empresa B não comparando o número total de trabalhadores, devem existir mais casais 

que trabalham nesta empresa, mas o contacto foi dificultado inicialmente com uma das 

responsáveis dos recursos humanos que foi contactada por E-mail no sentido de obter uma lista 

de casais, sendo que a resposta foi falta de disponibilidade para tal informação, apesar do 

esclarecimento prévio acerca da confidencialidade e a que se destinava o estudo. Utilizou-se 

uma nova forma de contacto, desta vez por telefone permitindo assim uma nova abordagem do 

assunto, mas a resposta não se alterou. Então partimos para contacto direto com trabalhadores, 

esperando a saída do trabalho para uma abordagem de angariação aleatória de participantes 

para esta investigação. Uma trabalhadora predispôs-se a tentar falar do assunto aos colegas e 

assim obtivemos o contacto dos casais entrevistados que aceitaram o nosso pedido, sendo o 

mesmo número de forma a equilibrar a amostra. 

 

Outras limitações associadas ao uso de técnicas qualitativas, sugiram com a verificação dos 

dados, dificultada por não ser possível a repetição dos procedimentos usados, que são 
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sobejamente conhecidos e debatidos pela sociologia. Ainda assim, consideramos que seria a 

melhor escolha, devido ao tema do estudo e tendo em conta a natureza sociológica de 

abordagem.  

 

4.3- As perspetivas futuras 

 

Aceitamos, os resultados com reserva, sentindo que fica espaço aberto para outros trabalhos 

que abordem e comprovem a eficácia das políticas “amigas da família”, com vista a serem 

implementadas e postas em prática nos departamentos de recursos humanos na generalidade 

das organizações, e com o fim de ultrapassar o conflito entre o trabalho e a família. Em suma, 

seriam medidas que promoveriam a conciliação do trabalho-família e a igualdade de género, 

podendo ser um fator de competitividade, coesão social, cidadania e qualidade de vida dos 

trabalhadores em geral. 

 

Finalmente, verificamos que a sociedade civil tem um papel relevante na promoção de culturas 

igualitárias, representações e práticas favoráveis à igualdade de género, seja através do tecido 

empresarial, que deve aplicar a legislação e promover culturas organizacionais não 

discriminatórias e “amigas da família”, seja através das organizações não-governamentais, da 

escola, dos meios de comunicação de massas, das famílias e dos próprios indivíduos, que 

devem promover entre si e junto das gerações mais novas, sob sua responsabilidade direta, uma 

socialização que vise uma efetiva igualdade de género a todos os níveis da sociedade onde estão 

inseridos. 

 

Esperamos que este estudo seja um incentivo a outros do género, uma vez que o tema em que 

baseamos esta investigação, ainda não foi explorado neste termos “O casal que trabalha na 

mesma empresa”. O nosso intuito não consistiu em observações particulares, uma vez que a 

amostra não foi representativa em relação ao universo da população que visávamos estudar. 

Esta apenas nos serviu para ilustrar o que se passa em empresas que empregam casais, não 

pretendemos generalizar. Tentamos dar uma perspetiva de género quanto à conciliação do 

trabalho e família dentro dos contextos que são comuns aos dois membros do casal, daí a 

informação recolhida nestas duas empresas do mesmo ramo de atividade na zona Norte de 
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Portugal, com a esperança de que o presente trabalho poderá ter utilidade para a orientação de 

futuras investigações. 
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ANEXO I: GUIÃO DAS ENTREVISTAS AOS CASAIS 
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Guião das entrevistas 

 

Questões das entrevistas às Mulheres e aos homens 

Caraterização demográfica  

Qual a sua idade? 

Estado civil? 

Quantas pessoas fazem parte do seu agregado familiar? E quantos filhos e as suas idades?  

A sua residência? 

Qual a sua escolaridade? 

Que atividade profissional exerce atualmente? 

Em que horário trabalha e quantas horas trabalha por dia?  

 

❖ Agregado familiar nuclear de origem (pais dos entrevistados) 

Família-Socialização e importância da família  

Quantos eram em casa dos seus pais? Quantos filhos eram na altura em que viveu com os seus 

pais? 

Quem tomava conta dos filhos? E quem orientava nas atividades escolares? 

Quem executava as tarefas domésticas, o pai ou a mãe? Qual o domínio do pai e o da mãe? 

Gostava que o seu pai ajudasse nas tarefas em casa? 

Os filhos colaboravam nessas tarefas (domésticas) e porquê? 

 

Trabalho - Importância do trabalho e do capital financeiro 

Os seus pais trabalhavam? Qual a profissão deles? 

Davam importância às suas profissões de um e do outro? 

Dava importância ao trabalho dos seus pais (ou pai ou mãe)? 

 

No caso de ambos trabalharem: quem ganhava mais?  

 

No caso de só um trabalhar: de que forma foi feita a escolha (trabalho remunerado)? 

 

Como era visto o trabalho pelos seus pais? 
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 Que importância atribuíam ao dinheiro? Essa importância era geradora de conflitos? 

 

Como conciliavam a vida profissional e a vida familiar? 

 

 

 Relações Conjugais - Conflitos e Poder 

 

Quem é que tinha mais autoridade? 

 

Existiam desentendimentos? Qual era o motivo? 

 

Como eram resolvidos? Quem se impunha? 

 

Quem era penalizado? 

 

Quem fazia a gestão familiar (tratava dos impostos, pagava a renda da casa, as contas da água, 

da luz, ou outras despesas domésticas). 

 

❖ Agregado Familiar Atual 

 

Família- Importância da família, organização familiar e mudanças de comportamento 

 

Vive perto ou longe dos seus pais? 

 

Que motivo a/o levou a constituir família? 

 

Quando constituiu família já trabalhava na mesma empresa que o/a seu/sua cônjuge? 

 

Tem vontade de ter mais filhos? Motivos? 

 

Quem trata dos filhos no dia-a-dia (levar à escola, por exemplo)? E quando estão doentes (quem 

os leva ao médico)? 
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Quem ajuda nos trabalhos escolares? E quem participa nas brincadeiras ou lazeres dos filhos? 

 

Tem tarefas diárias? Precisa de ajuda para as realizar? De quem? 

 

Quais as tarefas domésticas e familiares que mais lhe agradam? Porquê? E as que menos lhe 

agradam? 

 

Tarefas em que o cônjuge participa? Precisa sempre de ajuda e gosta do seu desempenho? 

 

É habitual trocarem de tarefas (rotatividade)? Porquê? 

 

Os filhos colaboram nas tarefas domésticas? O que fazem?  

 

O que pensa dessa ajuda? É necessária? 

 

Qual a importância da educação a transmitir ao(s) filho(s), existe consenso nos princípios 

educativos? 

 

Gostava de estar mais presente em casa? Porquê? A família interfere com o trabalho?  

 

Fale um pouco sobre o que a/o satisfaz na sua família. 

 

 A família corresponde ao que idealizou? 

 

Consegue conciliar a família com a atividade laboral? 

 

Trabalho - Importância do trabalho e do capital financeiro 

 

Com que idade começou a trabalhar? Qual foi o motivo? 

 

Há quantos anos trabalha nesta empresa? 
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A sua/seu profissão/trabalho atual é mesma/o desde que começou a trabalhar? 

 

Costuma trabalhar aos fim-de-semana e/ou feriados? Leva trabalho para casa? 

 

O trabalho interfere na vida familiar? Pensa no seu trabalho quando está em casa?  

 

O que satisfaz mais e/ou menos no trabalho)? 

 

Gostava de investir mais na carreira profissional? Porquê? 

 

Qual a importância do trabalho profissional do seu cônjuge? 

 

A atividade profissional do seu conjugue interfere na vida conjugal? (Satisfação, coesão, 

consenso, ajustamento conjugal/diádico) e dinâmica/satisfação familiar. 

 

Gostava que a/ o cônjuge reduzisse ou aumentasse a atividade profissional? (para maior 

presença em termos familiares reduzisse o número de horas de trabalho). 

 

O trabalharem na mesma empresa dá-vos equilíbrio e/ou permite-vos conciliar melhor o trabalho 

e a família?  

 

 Como avalia a sua participação no orçamento doméstico (rendimento familiar)?  

 

Que importância atribui ao dinheiro? 

 

O que é para si ter poder na atividade profissional? 

Como a empresa poderia melhorar no apoio aos casais trabalhadores? 

 

Relação Conjugal - Conflitos e Poder 

 

Tem havido mudanças de comportamento ao longo do tempo em relação à família e ao 

trabalho? (Em quê?) - Definir melhor: no início do casamento, depois de ter filhos, etc.  
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A relação conjugal existente corresponde ou não, às expectativas de quando a iniciou? (Como 

resolvem os desentendimentos?) 

 

Acha que na relação, os dois têm os mesmos deveres e os mesmos direitos? 

 

Sente-se em desvantagem em relação à/ao sua/seu cônjuge? Motivo e porquê? 

 

Quem manda na relação conjugal? Quem tem mais autoridade? 

 

Conceito de bom marido e de boa mulher. 

 

 Gostava de ter mais tempo para si? O que faria? 

 

O que é para si viver bem? (qualidade de vida) 

 

Gestão do capital financeiro em casa (como é que fazem com o dinheiro). 

 

Quem trata dos impostos, quem paga a renda/prestação da casa, as contas da água, da luz, ou 

outras despesas domésticas). 

 

O que pensa da frase “ter dinheiro é ter poder”? 

 

O que pensa da frase “todos diferentes, todos iguais”, ou o que é a igualdade de género? 
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ANEXO II: PERFIS DOS ENTREVISTADOS 
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Anexo II- A 

Tabela 1 - Perfil dos Entrevistados – Casais da Empresa D (grupo 1) 

Entrevistados 
Elementos 

do casal 

Estado 

civil 
Idade 

Habilitações 

literárias 
Profissão 

 

Horários 

1ºCasal 

Mulher Casados 

 

(2 filhos) 

46 

Anos 
11ºano 

Operadora de 

máquinas 

 

Rotativos 

Homem 
48 

Anos 
9ºano 

Operador de 

máquinas 

 

Rotativos 

 

 2ºCasal 

Mulher Casados 

(2 filhos- 

Rapaz e 

rapariga) 

51 

Anos 

9ºano Operadora 

Especializada 

 

Manhã 

Homem 51 

Anos 

12ºano Chefe de 

equipa 

 

Manhã 

 

3ºCasal 

Mulher Casados 

 

(2 filhas) 

46 

Anos 

9ºano  Operadora 

Especializada 

Tarde 

Homem 46 

Anos 

9ºano Chefe de 

equipa 

Manhã 

 

4ºCasal 

Mulher Casados 

 

(1 filho) 

49 

Anos 

9ºano Operadora 

Especializada 

Manhã 

Homem 54 

Anos 

9ºano Operador de 

máquinas 

Rotativos 

 

5ºCasal 

Mulher Casados 

 

(3 filhas) 

44 

Anos 

9ºano Operadora 

Especializada 

Manhã 

Homem 48 

Anos 

12ºano Operador de 

máquinas 

Tarde 

 

6ºCasal 

Mulher Casados 

 

(0 filhos) 

54 

Anos 

12ºano Administrativa Normal 

Homem 47 

Anos 

Licenciatura Engenheiro 

Mecânico 

Normal 

(flexível) 
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Anexo II- B 

Tabela 2 - Perfil dos Entrevistados – Casais da Empresa B (grupo 2) 

Entrevistados 
Elementos 

do casal 

Estado 

civil e 

filhos 

Idade 
Habilitações 

literárias 
Profissão 

 

Horários 

1ºCasal 

Mulher Casados 

(2 filhos- 

Rapaz e 

rapariga) 

49 

Anos 
12ºano 

Operadora 

Especializada  

 

Manhã 

Homem 
48 

Anos 
Licenciatura 

Centro de 

competências 

da empresa 

 

Normal 

(flexível) 

 2ºCasal Mulher Casados 

 

(2 filhas) 

43 

Anos 

6ºano Operadora 

Especializada 

Tarde 

 

Homem 55 

Anos 

9ºano Operador de 

logística 

 

Noite 

3ºCasal Mulher União de 

facto 

 

(1 filha) 

33 

Anos 

8ºano  Operadora 

Especializada 

Tarde 

Homem 36 

Anos 

9ºano Rececionista 

de armazém 

Manhã 

4ºCasal Mulher Casados 

 

(2 filhos-

dela) 

43 

Anos 

11ºano Operadora de 

logística 

Manhã 

Homem  49 

Anos 

12ºano Chefe de 

equipa de 

logística 

Manhã 

5ºCasal Mulher Casados 

 

(2 filhos) 

35 

Anos 

6ºano Operadora 

Especializada 

Manhã 

Homem 36 

Anos 

9ºano Operador de 

logística 

Manhã 

6ºCasal Mulher Casados 

 

(2 filhas) 

43 

Anos 

6ºano Operadora 

Especializada 

Tarde 

Homem 43 

Anos 

6ºano Distribuidor de 

material 

Manhã 
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ANEXO III: LISTA DE CATEGORIAS ANALISADAS 
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ANÁLISE DE CONTEÚDO 

Categorias a 

analisar 

Sub-Categorias Grupos de respostas 

Família 

Organização familiar Q10- Organização familiar no agregado atual – 

participação feminina. 

Q11-Organização familiar no agregado atual – 

participação masculina. 

Q12- Organização familiar no agregado atual – 

participação mista. 

Q13- Organização familiar no agregado atual – 

participação dos filhos. 

 

Interesses Familiares Q11-Motivo para constituir família (atual). 

Q12- Vontade de ter mais filhos. 

 

Educação Q14 – Definição dos papéis de pai e de mãe. 

Q15- Educação dos filhos. 

 

Trabalho 

 

Interesses Profissionais Q16-A profissão no agregado familiar atual. 

Q17- A profissão, no agregado familiar atual - 

participação mista. 

Q18- Satisfação na profissão. 

 

Conciliação com os 

interesses familiares 

Q19- Conciliação do trabalho com a família, 

no agregado familiar atual. 

Q20 – Interferência da profissão, na família. 

 

Socialização no 

género 

Família Q1 – Composição do agregado familiar de 

origem. 

 

Q2 – Organização familiar no agregado de 

origem – participação feminina. 
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Q3 – Organização familiar no agregado de 

origem – participação masculina. 

Q4 - Organização familiar no agregado de 

origem – participação dos filhos, da família 

alargada. 

 

Trabalho Q5 – A profissão, no agregado familiar de 

origem. 

 

Conciliação do trabalho 

com a família 

Q7 – Conciliação do trabalho com a família, 

no agregado familiar de origem. 

 Capital financeiro Q6 – Dinheiro no agregado familiar de origem. 

 

Mudanças de 

comportamento 

Mudanças na família de 

origem e atual 

Q23 – Mudanças de comportamento 

feminino. 

Q24 - Mudanças de comportamento 

masculino. 

 

Capital financeiro  Q21- Dinheiro – participação feminina. 

 

Q22 - Dinheiro – participação masculina. 
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Grupos de Respostas 

 

Q1 - Composição do agregado familiar de origem. 

Q2 - Organização familiar no agregado de origem – participação feminina. 

Q3 - Organização familiar no agregado de origem – participação masculina. 

Q4 - Organização familiar no agregado de origem – participação dos filhos, de familiares. 

Q5- A profissão no agregado familiar de origem. 

Q6-Dinheiro no agregado familiar de origem. 

Q7- Conciliação do trabalho com a família, no agregado familiar de origem. 

Q11-Motivo para constituir família (atual). 

Q12- Vontade de ter mais filhos. 

Q10- Organização familiar no agregado atual – participação feminina. 

Q11-Organização familiar no agregado atual – participação masculina. 

Q12- Organização familiar no agregado atual – participação mista. 

Q13- Organização familiar no agregado atual – participação dos filhos. 

Q14- Ser pai e ser mãe. 

Q15- Educação dos filhos. 

Q16- A profissão no agregado familiar atual. 

Q17- A profissão, no agregado familiar atual - participação mista. 

Q18- Satisfação na profissão. 

Q19- Conciliação do trabalho com a família, no agregado familiar atual. 

Q20- Interferência da profissão, na família. 

Q21- Dinheiro – participação feminina. 

Q22 - Dinheiro – participação masculina. 

Q23- Mudanças de comportamento feminino. 

Q24- Mudanças de comportamento masculino. 
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O sonho 

 

O sonho tornou-se realidade, 

A sociologia o meu futuro, 

Para enfrentar a mentalidade, 

Desta sociedade em apuro! 

 

Nestas últimas páginas finais,  

Encerro um capítulo da vida 

Espero conseguir meus ideais 

Depois desta luta vencida! 

 

Clara Castro 
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