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RESUMO 

 
Num ambiente competitivo caracterizado pela incerteza e pela mudança, as 

organizações necessitam de empregados que se identifiquem com a organização e adoptem 

como seus os objectivos da mesma, empenhando-se na sua concretização.  O reforço da posição 

competitiva das empresas passa, em grande parte, pela capacidade da sua equipa de gestão gerir 

esse processo de mudança, atraindo pessoas com níveis elevados de empenhamento 

organizacional e envolvimento no projecto da empresa. Tais objectivos são, aparentemente, 

paradoxais, se atendermos ao facto da relação entre empregados e empregadores ser cada vez 

mais instável, mercê da instabilidade em termos de emprego, da precaridade dos contratos de 

trabalho e da elevada rotatividade em termos de postos de trabalho. Por outro lado, assiste-se a 

um elevar dos níveis de educação e profissionalismo entre os empregados, ou seja, a natureza da 

força de trabalho está a conhecer mutações. Estas mudanças -  na organização, nos recursos 

humanos, podem não ser independentes, podendo os níveis elevados de educação e 

profissionalismo contribuir para o reduzido empenhamento e lealdade dos empregados e para 

uma insatisfação das suas expectativas profissionais. Neste sentido, questiona-se se as 

organizações de saúde portuguesas prosseguem os valores, interesses e objectivos profissionais 

dos enfermeiros, se promovem e actuam de acordo com os ideais e valores da enfermagem. 

Pretende-se estudar o empenhamento organizacional e o empenhamento profissional nos 

enfermeiros e a relação assumida entre os dois domínios, para averiguar se a relação é positiva 

ou de soma nula.  

Com base nestas questões de partida, desenvolveu-se um estudo exploratório com 

enfermeiros, que tinham como local de exercício profissional dois centros de saúde e dois 

hospitais situados no Minho (Norte de Portugal). Realizaram-se 27 entrevistas, com o objectivo 

de caracterizar as percepções dos enfermeiros acerca da experiência de estar empenhado com a 

organização e com a profissão. As conclusões do estudo apontam para a existência entre os 

enfermeiros de um empenhamento profissional maior do que o empenhamento organizacional 

por eles demonstrado. Independentemente da intensidade dos laços afectivos em relação à 

organização, o referente mais importante, em termos de empenhamento em contexto de 

trabalho, é a profissão. No entanto, a maioria dos entrevistados, percebe uma 

complementaridade entre os dois domínios, uma vez que a partilha dos objectivos e valores da 

enfermagem por parte da organização, a orientação para os interesses do doente, o tipo de 

serviço, os incentivos à actualização profissional dos enfermeiros, a identificação com os 

valores e objectivos da organização e a satisfação com as funções realizadas consubstanciam a 

satisfação das expectativas profissionais dos enfermeiros. Os dois domínios de empenhamento 

podem associar-se positivamente, ainda que o empenhamento profissional possa ou tenda a ser 

maior do que o empenhamento  organizacional. 
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ABSTRACT 

 
 In a competitive environment characterized by uncertainty and change, the 

organisations need employees who identify themselves with the organisation and adopt its goals 

as their own, committing themselves to achieve them. 

 The strengthening of the competitive position of the enterprises is, in large part, related 

to their management’s capacity to conduct that process of changing, attracting people with high 

levels of organisational commitment and involvement in the enterprise’s project. Such aims are, 

apparently, paradoxical, if we consider that the relation between employees and employers is 

increasingly unstable, due to employment uncertainty, the precariousness of the labour 

agreements and the high employees’ turnover. 

 On the other hand, there is a rise in the employees’ educational and professional levels, 

that is, the nature of the workforce is changing. These changes – in the organisation and in the 

human resources – may not be independent, and the high levels of education and 

professionalism may contribute to the employees’ low commitment and loyalty and to 

dissatisfaction with their professional expectations. In this way, one wonders if the Portuguese 

health organisations take the nurses’ values, interests and professional goals into account and if 

they promote and act according the nursing ideals and values. 

 This study’s aim is to analyse the nurses’ organisational commitment and professional 

commitment, as well as the existing relation between the two spheres, to determine if the 

relation is positive or zero sum. 

 Based on these starting questions, it was carried out an exploratory study with nurses 

who worked in two health centres and two hospitals in Minho (North of Portugal). 27 interviews 

were conducted in to characterize the nurses’perceptions about the experience of being 

committed to the organisation and the profession. This study’s conclusion point to a higher 

professional commitment than an organisational commitment. 

 Independently of the intensity of the affective ties towards the organisation, the most 

important factor to the commitment to work is the profession. 

However, most of the interviewees, understands that the two spheres are 

complementary, as the share of the nursing goals and values by the organisation, the orientation 

to the patients’ interests, the kind of service, the encouragement to nurses’ professional 

updating, the identification with the organisation’s values and goals and the satisfaction with the 

performed functions express the satisfaction of nurses’ professional expectations. Both spheres 

of commitment can join positively, though the professional commitment may be higher than the 

organisational commitment. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Na literatura sobre comportamento organizacional, o construto empenhamento1 

em contexto de trabalho tem sido utilizado para conceptualizar a relação de vinculação 

de um indivíduo em relação a determinados focos presentes no trabalho, como por 

exemplo, a carreira, o sindicato, o trabalho e a organização (Morrow & Wirth, 1989). 

Tradicionalmente, o construto empenhamento organizacional foi o construto ao 

qual foi dada uma maior atenção, a nível teórico e empírico. O construto empenhamento 

organizacional tornou-se do domínio dos estudos de gestão apenas a partir dos finais 

dos anos 70, registando-se, a partir desse momento,  um avolumar em termos de 

investigações teóricas e empíricas (Mowday et al., 1979). Porém, a falta de 

concordância, acerca da melhor maneira de conceptualizar e medir o construto, gerou 

confusão em torno do conceito. Os últimos 30 anos de debate, e de vasto interesse pelo 

conceito, suscitou mais dúvidas, discordâncias do que propriamente perspectivas 

consensuais e integradoras (Allen & Meyer, 1990b). 

O conceito empenhamento profissional tem sido um conceito menos estudado. 

Embora os conceitos de profissão, profissionalismo, profissionalização remontem à 

tradição da Sociologia das profissões, e possa localizar-se o início do seu estudo por 

volta dos anos 60/70, a preocupação com o conceito empenhamento profissional só 

começou a ganhar contornos por volta dos anos 80/90. Aliás, algumas das tentativas 

conhecidas para clarificar e definir o conceito foram as apresentadas por Morrow 

(1993), seguida pela verificação empírica de Blau (1993), que fornecem justificação  e 

sustentação teórico-empírica para a inclusão do referente profissão no index do 

                                                 
1 O termo usado em inglês é commitment. Embora o termo tenha sido traduzido de forma diversa para 
português, foi adoptada a tradução ‘empenhamento’, conforme recomendado por Pina e Cunha, M., Rego, 
A, Campos e Cunha, R. & Cabral-Cardoso, C. (2003). Manual de comportamento organizacional e de 
gestão. Lisboa: RH Editora. 
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empenhamento em contexto de trabalho. A confusão em termos de conceptualização e 

medição do conceito permanece uma característica dos estudos sobre empenhamento 

profissional.  

O interesse pela relação assumida entre organização/profissão, nomeadamente 

quanto ao conflito que a relação poderia corporizar, não é novo (anos 70), contudo 

assumia-se um conflito inerente entre objectivos organizacionais e objectivos 

profissionais. O estudo acerca da natureza da relação entre empenhamento 

organizacional e empenhamento profissional é mais recente (finais dos anos 80) e é uma 

área que carece de investigações teóricas e empírica. Tem sido defendido que a relação 

nem sempre terá que ser de soma nula, mas conhece-se pouco acerca do que explica a 

complementaridade ou justifica o conflito. 

Diversos autores invocaram a ligação entre empenhamento organizacional e a 

competitividade das organizações. Num ambiente caracterizado pela incerteza e pela 

mudança constante, perante a nova paisagem competitiva, as organizações necessitam 

de indivíduos que não se limitem a executar as funções pré-definidas, mas que sejam 

capazes de se envolverem nos objectivos da organização, partilhá-los, e sejam dotados 

da capacidade de serem criativos, de gerarem mudanças emergentes, extravasando os 

limites do formalmente prescrito pela organização (Pina e Cunha et al., 2003). No 

entanto, num período caracterizado pela redução de efectivos nas empresas, pela 

precaridade dos contratos de trabalho e pela elevada rotatividade em termos de pessoal, 

uma consequência inevitável é a ligação mais fraca do indivíduo à organização, com 

implicações prováveis a nível do seu envolvimento e identificação com o projecto da 

organização (Cabral-Cardoso, 2000).  

As consequências associadas ao empenhamento profissional e organizacional 

tornam estes dois construtos relevantes, do ponto de vista das organizações. As 
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organizações valorizam o empenhamento dos seus empregados, uma vez que este reduz 

os comportamentos de retirada organizacional, como sejam o absentismo e o turnover - 

variáveis que são consideradas importantes para a eficácia e produtividade 

organizacional. Por outro lado, é relativamente consensual admitir que a natureza da 

força de trabalho está a mudar. As mudanças incluem elevados níveis de educação e 

profissionalização crescente e decréscimo da lealdade organizacional (Baugh & 

Roberts, 1994). Estas mudanças podem não ser independentes, ou seja, elevados níveis 

de educação e profissionalismo podem contribuir para o reduzido empenhamento e 

lealdade dos empregados, insatisfação das expectativas profissionais, por parte da 

organização, o que pode conduzir a uma menor lealdade e empenhamento 

organizacional.  

Uma relação negativa entre empenhamento organizacional e empenhamento 

profissional pode também dificultar o envolvimento dos empregados com a 

organização, nomeadamente no tocante a comportamentos extra-papel, comportamentos 

criativos e comportamentos éticos. 

 

Com base nestas considerações prévias, o presente trabalho de investigação 

debruça-se sobre a natureza da relação assumida entre empenhamento organizacional e 

empenhamento profissional e sobre a compreensão das causas que originam e explicam 

as formas manifestadas. Esta investigação circunstancia-se em torno de um conjunto de 

objectivos: avaliar que tipos de empenhamento organizacional caracterizam um dado 

grupo profissional: os enfermeiros, quais as causas do empenhamento organizacional 

dos mesmos, qual a intensidade assumida pelo empenhamento profissional, o que 

caracteriza o seu empenhamento em relação à profissão e, finalmente, avalizar que 

foco(s) é(são) mais importante(s) para o empenhamento em contexto de trabalho, 
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analisando a relação assumida entre domínios que se dizem distintos. Neste sentido, 

questiona-se se as organizações de saúde portuguesas prosseguem, ou estão receptivas, 

aos valores e interesses dos enfermeiros, ou seja, se promovem e agem em consonância 

com os ideais e objectivos próprios da enfermagem. 

A pertinência do estudo do empenhamento organizacional e profissional, nos 

enfermeiros, prende-se com o facto da enfermagem ter certas características que a 

aproximam do conceito de profissão. A questão fulcral será a de entender como é que 

estes profissionais percepcionam, compreendem as organizações que servem de palco 

ao seu exercício profissional, organizações essas, por vezes, pautadas por interesses 

nem sempre coincidentes com os da enfermagem. Tal preocupação ganha um novo 

alento no contexto actual, devido às recentes transformações anunciadas por parte do 

Ministério da Saúde, no tocante a alguns aspectos, considerados basilares, por parte dos 

enfermeiros: o final da carreira de enfermagem, o abrandar, e mesmo a cessação, das 

especializações em enfermagem, em alguns estabelecimentos de ensino, a passagem dos 

Hospitais a Sociedades Anónimas e com essa nova realidade a precarização dos 

contratos de trabalho, a geração crescente de contratos individuais de trabalho e a perda 

anunciada de poder, autoridade por parte das Direcções de Enfermagem nos 

estabelecimentos de saúde. 

 

Após esta breve introdução, a primeira parte deste trabalho é consagrada à 

análise crítica da literatura nos domínios de empenhamento organizacional e do 

empenhamento profissional, assim como à revisão crítica das investigações no âmbito 

da complementaridade/conflito entre os dois domínios assinalados. Inicialmente, faz-se 

referência à natureza e às dimensões do construto empenhamento organizacional. 

Segue-se uma alusão ao carácter multi-focalizado do empenhamento. Finalmente, 
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incide-se nos antecedentes e consequências do empenhamento organizacional. Um 

segundo ponto abraça a temática do empenhamento profissional, conferindo uma 

especial atenção à distinção entre profissionalismo/profissionalização e identificação 

profissional/empenhamento profissional, destacando as dificuldades inerentes à 

conceptualização do construto e relativamente à sua medição e, por fim, exploram-se as 

variáveis antecedentes e consequentes do empenhamento profissional. Finalmente, um 

terceiro ponto perscruta a relação que os dois domínios: empenhamento organizacional 

e empenhamento profissional assumem, integrando-se, neste ponto quer as perspectivas 

que denunciam um conflito inerente, quer as que vislumbram compatibilidade entre os 

domínios. 

A segunda parte deste estudo descreve a construção do modelo de análise, 

procurando-se delimitar o objecto de estudo, numa primeira fase e, posteriormente, 

procedendo-se à enunciação das questões de partida ou investigação, que serviram de 

pontos de referência, de guias ao trabalho de natureza exploratória e por fim, tecendo-se 

algumas considerações a propósito do esboço da grelha de análise. A justificação da 

opção por uma metodologia qualitativa e do uso da entrevista semi-directiva é 

apresentada também neste capítulo. 

Na terceira parte do estudo procedeu-se, em primeiro lugar, à caracterização da 

amostra e, posteriormente à apresentação dos dados oriundos das entrevistas efectuadas.  

Este trabalho de investigação culmina com o capítulo da discussão dos 

resultados e apresentação das principais conclusões, onde se enunciam, também, 

algumas sugestões para a gestão, nomeadamente para a gestão do empenhamento 

organizacional nas instituições de saúde nacionais, reúnem-se as limitações do estudo e 

termina-se anunciando-se pistas para futuras investigações nestes domínios de estudo. 
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2. A NATUREZA E AS DIMENSÕES DO CONSTRUTO 

EMPENHAMENTO ORGANIZACIONAL 

 

2.1. A natureza do construto empenhamento organizacional: 

empenhamento comportamental versus empenhamento atitudinal 

 

Na literatura sobre comportamento organizacional, o construto empenhamento 

organizacional tem sido utilizado para conceptualizar a relação de ligação de um 

indivíduo para com a organização em que trabalha. 

Quanto ao enquadramento teórico, em termos da natureza do empenhamento 

organizacional, encontramos duas grandes abordagens: por um lado, o empenhamento 

conceptualizado como uma atitude (Allen & Meyer, 1990b; Meyer & Allen, 1984, 

1997; Mowday et al., 1979, O’Reilly & Chatman, 1986), por outro, o empenhamento 

perspectivado como um comportamento (Besser, 1993; Oliver, 1990; Randall, Fedor & 

Longenecker,  1990; Salancick, 1979; Swailes, 2000; Wiener & Gechman, 1977). 

Os comportamentos relevantes para o empenhamento são aqueles que “são 

socialmente aceites e ultrapassam as expectativas formais e/ou normativas relevantes 

para o objecto do empenhamento” (Wiener & Gechman, 1977: 48). Esses 

comportamentos podem incluir a quantidade de leituras, as conversas acerca do trabalho 

ou os sacrifícios pessoais em prol da função. As medidas tradicionais de 

comportamentos no trabalho, tais como o desempenho, o absentismo e a pontualidade, 

não são consideradas exemplos de comportamentos de empenhamento, uma vez que são 

comportamentos normativos que são formalmente esperados pela organização. 

O empenhamento pode ser encarado como uma pressão para agir, podendo as 

formas e alvos destas acções variar (Oliver, 1990). Os alvos do empenhamento deverão 



A natureza e as dimensões  do construto empenhamento organizacional  

 16
 

ser as acções, em vez dos objectos, uma vez que o empenhamento é uma inclinação para 

agir de uma determinada forma em relação a um alvo particular do empenhamento. 

Dimensões diferentes de comportamentos em relação à organização estão sob o controlo 

de diferentes mecanismos de empenhamento. Por exemplo, o empenhamento em 

permanecer e o empenhamento em relação a um trabalho árduo, não pressupõem 

necessariamente crenças poderosas acerca dos objectivos e valores da organização 

(Oliver, 1990). 

O empenhamento é expressão dos comportamentos e acções (Randall, Fedor & 

Longenecker, 1990). A preocupação com a qualidade, a orientação de sacrifício, a 

prontidão em partilhar conhecimento e a presença no local de trabalho são 

comportamentos expressos que traduzem o empenhamento dos empregados. 

Swailes (2000) criou uma nova escala de empenhamento - a escala de 

empenhamento comportamental (Behavioral Commitment Scale - BCS), constituída por 

três dimensões: realização, inovação e congruência entre os objectivos organizacionais e 

os objectivos individualizados. A BCS tenta representar a realidade, medir o 

empenhamento tangível, e não as razões para o empenhamento. 

Há uma diferença significativa entre o que as pessoas dizem e o que fazem 

realmente, que espelha a diferença entre atitudes e comportamentos (Besser, 1993). Por 

isso mesmo, trabalhadores, não muito entusiasmados com as suas funções ou com o seu 

empregador, podem trabalhar arduamente. Cole, Kalleberg & Lincoln (1993) estão 

menos seguros de que os efeitos das exigências sociais no comportamento dos 

trabalhadores possam ser separados da lealdade e identificação (atitudes), questionando 

a falta de ligação entre atitudes e comportamentos que Besser (1993) preconizou. 

A perspectiva comportamental acerca do empenhamento organizacional procura, 

ainda, descobrir debaixo de que condições é que um indivíduo se torna empenhado em 
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relação a um curso de acção, ou seja, que factores explicam determinado 

comportamento empenhado (Salancick, 1979). Em consonância com estas teorias do 

processamento social da informação, os empregados, que estão empenhados em 

permanecer na organização, podem desenvolver uma visão mais positiva daquela, 

consistente com o seu comportamento, de modo a evitar a dissonância cognitiva ou 

manter auto-percepções positivas (Salancick, 1979). 

As ideias de Becker acerca das apostas laterais foram integradas na abordagem 

do empenhamento comportamental, embora os mecanismos, segundo os quais as 

apostas  laterais trabalham, sejam ligeiramente diferentes dos que suportam as ideias de 

Salancick (Oliver, 1990). 

O empenhamento atitudinal é conceptualizado como a ligação psicológica, 

afectiva do indivíduo à organização, reflectindo até que ponto os valores e objectivos 

organizacionais são congruentes com os valores e objectivos individuais (Allen e 

Meyer, 1990b; Tavares, 2001). O estudo do empenhamento atitudinal envolve a 

medição do empenhamento em relação a variáveis que lhe são antecedentes ou 

relativamente às consequências do empenhamento. O objectivo destas investigações foi 

demonstrar que o elevado empenhamento está associado a resultados favoráveis, como 

o baixo absentismo, o turnover diminuto e a elevada produtividade e determinar em que 

medida as características pessoais e situacionais contribuíram para o desenvolvimento 

de um elevado empenhamento. 

Duas opções permanecem em aberto: aceitar que as duas abordagens são 

incomensuráveis (atitudinal/comportamental) ou então encontrar um quadro que as 

integre. A maioria da investigação na área do empenhamento organizacional enveredou 

pelo estudo do empenhamento atitudinal. O empenhamento atitudinal recebeu maior 

atenção na literatura, tanto a nível teórico como empírico. Mercê deste maior destaque, 
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os desenvolvimentos teóricos mais recentes acerca do empenhamento organizacional 

centraram-se no empenhamento enquanto atitude.  Tais estudos rejeitaram a primeira 

das tentativas de conciliação entre atitudes e comportamentos empenhados: a de 

Mowday et al.(1979). 

 

2.2. Dimensões do construto empenhamento organizacional 

 

2.2.1. O empenhamento afectivo 

 

Desde os finais dos anos 70/80, o interesse pelo conceito de empenhamento 

organizacional, por parte dos cientistas sociais, tem vindo a  aumentar (Mowday et al., 

1979). O empenhamento começou a ser considerado como uma variável importante na 

compreensão do comportamento no trabalho, por parte dos empregados, numa 

organização. Os investigadores apontaram, no entanto, a falta de concordância acerca da 

melhor maneira de conceptualizar e medir o construto. Existe pouco consenso quanto ao 

significado do termo empenhamento: uns vêem-no como empenhamento 

comportamental, outros como empenhamento atitudinal. 

Mowday et al. (1979) identificaram-se com a segunda abordagem, embora a sua 

definição de empenhamento inclua alguns aspectos dos comportamentos relacionados 

com o empenhamento. Mowday et al. (1979: 226) definem empenhamento como “a 

intensidade relativa da identificação de um indivíduo e o envolvimento em relação a 

uma organização particular. Pode ser caracterizada, pelo menos, por três factores 

relacionados: (1) uma forte crença e aceitação dos objectivos e valores da organização; 

(2) prontidão em exercer um esforço considerável em prol da organização e (3) um forte 

desejo de permanecer membro da organização”. 
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Tal definição pressupõe, na perspectiva dos autores, que o empenhamento não seja 

encarado como uma mera lealdade passiva, mas como uma relação activa dos 

indivíduos para com a organização, no sentido de que estes estão inclinados em dar algo 

à organização, a agir em prol da mesma e do bem-estar organizacional. O 

empenhamento pode ser inferido, não só da expressão das crenças e opiniões dos 

indivíduos, mas também da sua acção, daí que o conceito de empenhamento 

organizacional de Mowday et al. (1979) envolva quer a definição de empenhamento 

atitudinal, quer algumas das componentes da definição de empenhamento 

comportamental. Na opinião de alguns investigadores, o empenhamento organizacional, 

tal como é concebido por Mowday et al. (1979), é um construto multidimensional. 

Definido o conceito e as suas dimensões, estabelecidas as necessárias 

diferenciações em relação a outros construtos relevantes em termos de comportamento 

organizacional, os autores conceberam uma medida, um instrumento que lhes permitisse 

operacionalizar o conceito e medi-lo empiricamente: o Organizational Commitment 

Questionnaire (OCQ). 

Mowday et al. (1979) comprovaram a consistência interna, a confiança e 

validade do instrumento por eles concebido. Allen & Meyer (1990b) crêem que o OCQ 

mede apenas uma das componentes do empenhamento: o empenhamento afectivo, por 

isso mesmo, o modelo de Mowday et al. (1979) é um modelo unidimensional de 

empenhamento organizacional. 

 

2.2.2. O Empenhamento instrumental 

 

Becker (1960: 33) descreveu o empenhamento como “uma disposição para 

tomar parte em linhas de actividade consistentes, como resultado da acumulação de 
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“apostas”, que serão perdidas se a actividade for descontínua”. A linha de actividade 

refere-se à manutenção da pertença à organização. O termo apostas laterais 2refere-se a 

algo de valor que o indivíduo investiu (por exemplo, tempo, esforço no trabalho, 

dinheiro, desenvolvimento de amizades no trabalho e competências específicas), que 

pode ser perdido, ou ter custos adicionais para o indivíduo, se este abandonar a 

organização. Estes investimentos podem incluir contribuições para os planos de 

pensões, desenvolvimento de competências específicas ou estatuto, uso de benefícios 

organizacionais, etc. (Meyer & Allen, 1984). O custo percebido do abandono pode ser 

exacerbado por uma ausência de alternativas percebidas para substituir ou repor os 

investimentos feitos (Mathieu & Zajac, 1990; Meyer & Allen, 1984). 

Segundo o modelo do investimento, o empenhamento na função aumenta à 

medida que se elevam as recompensas na função, diminuem os custos na função, 

aumentam o tamanho dos investimentos nos recursos relacionados com a função e 

diminui a qualidade das alternativas (Rusbult & Farrell, 1983). O impacto dos custos da 

função (variações inesperadas no conteúdo de trabalho, prazos de trabalho, recursos 

inadequados, práticas de promoção injusta) no empenhamento é inicialmente fraco, tal 

como o efeito do tamanho do investimento (anos de serviço, formação não transferível, 

programas de reforma, facilidades em viajar, amigos no trabalho), mas aumenta ao 

longo do tempo. Meyer & Allen (1984) designaram este tipo de empenhamento de 

empenhamento instrumental.  

 

 

 

 

                                                 
2 Tradução adoptada para o termo side bets. 
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2.2.3. O empenhamento normativo 

 

Wiener (1982: 471-472) definiu empenhamento como “a totalidade de pressões 

normativas internalizadas que levam a agir de encontro aos objectivos e interesses 

organizacionais” e sugeriu que os indivíduos exibem comportamentos somente porque 

“acreditam que é a coisa certa e moral a fazer”. O empenhamento normativo, como 

Allen & Meyer (1990b) o designaram, reflecte um sentimento de obrigação em 

continuar na organização; é a crença acerca da nossa responsabilidade para com a 

organização.  

O empenhamento normativo seria influenciado pela experiência do indivíduo no 

tocante à socialização familiar, cultural e, posteriormente, pela socialização 

organizacional (Allen & Meyer, 1990b). Buchanan II (1974) estudou o impacto das 

experiências de socialização dos gestores no empenhamento organizacional. Destacou a 

interacção com os colegas de trabalho e superiores, a realização na função e a 

progressão na carreira enquanto determinantes do empenhamento organizacional. 

Jaros et al. (1993) definiram o empenhamento moral como o grau segundo o 

qual um indivíduo está psicologicamente ligado a uma organização, através da 

interiorização dos seus objectivos, valores e missão. Esta forma de empenhamento 

difere do empenhamento afectivo, porque reflecte um sentido de dever, uma obrigação 

ou vocação para trabalhar na organização, mas não necessariamente uma ligação 

emocional. Difere do empenhamento instrumental, porque não flutua necessariamente 

com os cálculos pessoais acerca de incentivos e custos (Jaros et al., 1993). 
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2.2.4. Os modelos multidimensionais 

 

Allen & Meyer (1990b) e Meyer & Allen (1997) defenderam que é mais 

apropriado considerar o empenhamento afectivo, instrumental e normativo como 

componentes do empenhamento organizacional, e não como tipos de empenhamento 

organizacional diferentes, porque a relação dos empregados com a organização pode 

reflectir vários graus de todos os tipos de empenhamento. Os autores (1997: 13) dão 

exemplos: 

“(...) um empregado pode sentir, simultaneamente, uma forte ligação para com a 

organização e um sentido de obrigação para com ela. Outro pode gostar de trabalhar para a 

organização e ter um sentido de obrigação para com ela. Outro pode gostar de trabalhar para a 

organização, mas também reconhecer que deixá-la implica vir a ter dificuldades económicas. 

Finalmente, um 3º empregado, pode experimentar um elevado grau de desejo, necessidade e 

obrigação em permanecer no empregador actual”. 

 

Para os investigadores, não se tratam de tipos diferentes de empenhamento, mas 

de estados psicológicos distintos, comuns a um único tipo de empenhamento - o 

organizacional. Allen & Meyer (1990b) e Meyer & Allen (1997) assumiram a natureza 

multidimensional do empenhamento organizacional, opondo-se aos modelos teóricos 

que encaram o empenhamento organizacional de forma unidimensional, realçando ou o 

empenhamento afectivo, ou o empenhamento instrumental, ou o empenhamento 

normativo. 

Nesta perspectiva, o empenhamento organizacional pressupõe três dimensões: a 

dimensão afectiva, a dimensão instrumental e a dimensão normativa. Esta abordagem  

defende que a ligação entre o empregado e a organização diminui a probabilidade da 

existência do turnover, mas a natureza dessa ligação difere consoante a dimensão do 
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empenhamento que é preponderante. Os empregados com um forte empenhamento 

afectivo permanecem na organização porque querem, os com um forte empenhamento 

instrumental porque necessitam e aqueles que têm um empenhamento normativo 

elevado porque sentem que devem fazê-lo (Allen & Meyer, 1990b; Meyer & Allen, 

1997). 

 Meyer & Allen (1997) consideraram que o seu modelo foi o que obteve uma 

maior validação empírica até à data. Hackett, Bycio & Hausdorf (1994) encontraram 

suporte para o modelo das três componentes de Allen & Meyer (1990b). Meyer & Allen 

(1997) realçam a superioridade do seu modelo, justificando-a com o facto do seu 

modelo teórico incorporar os resultados de um vasto número de estudos anteriores e 

usar medidas que outros desenvolveram para testarem os seus modelos.  

O’Reilly & Chatman (1986) identificaram uma falta de consenso na literatura 

quanto à definição de empenhamento organizacional, relativamente à sua diferenciação 

em relação a outros construtos relevantes no trabalho e quanto à sua medição. Tal como 

Allen & Meyer (1990b), reconheceram que o tema comum à literatura sobre 

empenhamento organizacional, é o da ligação psicológica do indivíduo em relação à 

organização; a natureza dessa ligação vai diferindo consoante se trate o empenhamento 

como ligação afectiva (Mowday et al., 1979), como ligação normativa (Buchanan II, 

1974) ou como ligação instrumental (Becker, 1960). 

O’Reilly & Chatman (1986) referiram que o laço psicológico que vincula o 

indivíduo à organização pode assumir três formas distintas: a complacência, a 

identificação e a interiorização. Assim sendo, as bases para a ligação psicológica a uma 

organização podem ser: (a) complacência ou envolvimento instrumental em relação a 

recompensas extrínsecas; (b) identificação ou envolvimento baseado no desejo de 

afiliação; (c) interiorização ou envolvimento baseado na congruência entre os valores 
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individuais e os valores organizacionais. O’Reilly & Chatman (1986) postularam que 

estes conceitos compunham o empenhamento organizacional, constituindo-se como 

dimensões do mesmo. 

O modelo de empenhamento desenvolvido por Penley & Gould (1988) apresenta 

uma abordagem ligeiramente diferente da de Meyer & Allen (1997). Baseados na 

conceptualização de envolvimento organizacional de Etzioni, os autores sugeriram que 

o empenhamento do indivíduo em relação à organização existe na forma afectiva e 

instrumental. Os indivíduos podem estar empenhados moral, calculativa e 

alienativamente em relação à organização. 

O empenhamento moral é descrito como uma forma afectiva intensamente 

positiva, caracterizada pela aceitação e identificação com os objectivos organizacionais. 

O empenhamento calculativo é uma forma instrumental essencialmente centrada na 

nossa satisfação com a relação de troca. O empenhamento alienador é descrito como 

uma forma afectiva intensamente negativa, que é consequência de uma falta de controlo 

sobre o ambiente organizacional interno, baixo nível de envolvimento no papel 

desempenhado no trabalho, falta de poder por parte do empregado e uma falta percebida 

de alternativas. Os empregados, que exibem empenhamento alienador, asseguram o 

desempenho no trabalho de modo a atingirem padrões mínimos e continuam a praticar 

comportamentos que indicam um desejo em continuar na organização. Jernigan et al. 

(2002) indicaram que, conceptualmente, o empenhamento moral e calculativo ou 

instrumental de Penley e Gould parecem similares ao empenhamento afectivo e 

instrumental, definidos por Meyer e Allen. No entanto, o empenhamento alienador não 

parece ser similar a qualquer das formas de empenhamento descritas pelos autores. 
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Tal como Penley & Gould (1988), Tumulty, Jernigan & Kohut (1995) 

concluíram que o empenhamento moral foi o tipo ou forma de empenhamento 

predominante numa amostra de enfermeiras por si estudada.  

Mayer & Schoorman (1992) distinguiram duas abordagens distintas na definição 

de empenhamento organizacional na literatura: uma abordagem baseada na troca e uma 

abordagem psicológica. Da análise da definição de empenhamento organizacional de 

Mowday et al. (1979), podemos concluir que há uma correspondência entre as bases 

teóricas do empenhamento organizacional e as decisões motivacionais que March e 

Simon identificaram: a decisão de participar e a decisão de produzir. A decisão de 

participar baseia-se na noção de troca entre indivíduo e organização; os empregados 

equilibram os incentivos que a organização lhes proporciona com as contribuições 

requeridas para se manter membro da organização. As considerações que levam às 

decisões de produzir incluem a intensidade da identificação de um empregado como os 

objectivos e valores da organização. A decisão de participar reflecte-se no “desejo de 

pemanecer na organização” e a decisão de produzir na “crença e aceitação dos 

objectivos e valores da organização. Baseados no trabalho de Angle & Perry (1981), 

Mayer & Schoorman (1992) distinguiram duas dimensões de empenhamento 

organizacional: o empenhamento em relação aos valores e o empenhamento 

instrumental. O empenhamento em relação aos valores consiste na crença e aceitação 

dos objectivos e valores e a prontidão em exercer um esforço considerável em prol da 

organização. O empenhamento instrumental é definido como o desejo em permanecer 

membro da organização. Um indivíduo com elevado empenhamento instrumental está 

motivado para participar. 

Mayer & Schoorman (1998) propuseram que se utilizasse uma abordagem 

bidimensional do empenhamento organizacional e a sua medição através de um 



A natureza e as dimensões do construto empenhamento organizacional 

 26
 

instrumento bidimensional, que fosse, simultaneamente, um refinamento e 

desenvolvimento do Organizational Commitment Questionnaire (OCQ), capitalizando-

se, assim, os conhecimentos da abordagem dominante. 

Em conclusão: os partidários de uma abordagem bidimensional do 

empenhamento organizacional (Angle & Perry, 1981; Mathieu & Zajac, 1990; Mayer & 

Schoorman, 1998) parecem regressar às origens: olham para a definição de 

empenhamento organizacional de Mowday et al. (1979), reconceptualizam-na, 

distinguindo na abordagem unidimensional, duas dimensões diferentes: o 

empenhamento afectivo ou em relação aos valores e o empenhamento instrumental, 

antes confundidos numa abordagem que outros denominaram de unidimensional. 

Pina e Cunha et al. (2003) aventaram a possibilidade de existirem seis tipos de 

laços psicológicos entre os indivíduos e a organização: empenhamento afectivo, futuro 

comum, empenhamento normativo, sacrifícios avultados, escassez de alternativas e 

ausência psicológica. Os investigadores postularam uma série de argumentos para 

defender a sua perspectiva, entre os quais o facto do empenhamento instrumental se 

dividir em sacrifícios avultados e escassez de alternativas, tal como McGee & Ford 

(1987) defenderam; o facto de um membro organizacional sentir uma forte ligação 

afectiva/emocional relativamente à sua organização não coincidir com o desejo de fazer 

parte da organização durante toda a sua vida profissional; o empenhamento instrumental 

pode também não representar o laço afectivo mais ténue a ligar o indivíduo à 

organização: poderão existir indivíduos psicologicamente ausentes, argumento este que 

é consonante com a perspectiva acerca do empenhamento organizacional de Penley & 

Gould (1988). 
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2.2.5. Críticas ao modelo unidimensional de empenhamento organizacional 

de Mowday et al. (1979) 

 

Confrontadas as três escalas de empenhamento de Allen & Meyer (1990b) com 

o questionário unidimensional (OCQ) desenvolvido por Mowday et al. (1979), 

verificou-se existir uma forte correlação deste com a escala do empenhamento afectivo 

de Allen e Meyer (Dunham et al., 1994), sendo assim, a pesquisa anterior sobre 

empenhamento organizacional devia de ser interpretada à luz da dimensão afectiva. No 

seu estudo, O’Reilly & Chatman (1984) verificaram também uma coincidência, desta 

vez entre o OCQ e a dimensão interiorização. 

Decotiis & Summers (1987), O’Reilly & Chatman (1984), Reichers (1985), 

Swailes (2000) criticaram a definição de empenhamento organizacional avançada por 

Mowday et al. (1979), que vê o empenhamento como a combinação da crença nos 

objectivos e valores organizacionais, a prontidão em exercer esforços consideráveis em 

prol da organização e o desejo em manter-se membro da organização. Somente a 

primeira componente focada se trata da ligação psicológica do empenhamento; as outras 

dimensões, segundo estes autores, são consequências do empenhamento. Esta confusão 

entre antecedentes e consequências do empenhamento organizacional, levou a 

deficiências no desenvolvimento de definições operacionais claras, o que pode ter 

contribuído “para a falta de resultados para explicar as componentes do empenhamento 

e ligá-lo a determinadas consequências como o absentismo, a eficácia e 

comportamentos prossociais” (O’Reilly & Chatman, 1984: 497). 

O empenhamento organizacional é um construto bidimensional centrado na 

interiorização dos objectivos e valores da organização e no envolvimento em torno 
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desses objectivos e valores (Decotiis & Summers, 1987). Esta conceptualização de 

empenhamento aproxima-se da de Mowday et al. (1979), mas é mais limitada.  

Nas investigações que utilizaram o modelo de Mowday et al. (1979), o 

empenhamento afectivo parece ser menos importante do que o desejo de ficar e a 

prontidão em exercer um esforço (Jaros et al., 1993). A identificação com os valores e 

objectivos não se centra no conteúdo afectivo, parece estar mais ligada às crenças 

morais e às cognições do que aos sentimentos. Allen & Meyer (1990) e O’Reilly & 

Chatman (1986) delinearam uma componente afectiva de empenhamento, que consiste 

no grau em que um indivíduo está psicologicamente ligado a uma organização 

empregadora, através de sentimentos como a lealdade, o afecto, a pertença, o prazer, a 

protecção (Jaros et al., 1993). 

O OCQ não se adequa a uma época caracterizada pela proliferação das 

tecnologias da informação, pelo aumento da competição à escala mundial, pelas 

reestruturações massivas, pelo trabalho em equipa, pelas organizações com estruturas 

flexíveis, em que a inovação e a criatividade ocupam um lugar de destaque (Cappelli, 

2000, Swailes, 2000). Para os profissionais que trabalham em organizações 

características da época pós-industrial, o desejo de permanecer (a lealdade) não é uma 

característica essencial. O turnover é uma consequência necessária. Se o desafio 

diminuir para os profissionais, o apoio organizacional se deteriorar, os profissionais 

mudam de organização, sem serem vistos como não empenhados em relação à 

organização. Além disso, o OCQ foi usado com vários grupos profissionais, 

indistintamente, partindo-se do pressuposto de que o empenhamento é idêntico ao longo 

desses grupos (Swailes, 2000). 

Asforth & Mael (1989) e Mael & Asforth (1995) criticaram o OCQ, 

principalmente devido à confusão que faz entre interiorização e identificação 
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organizacional. Segundo os autores, a definição de empenhamento organizacional, 

veiculada pelo OCQ, não incluiu a dimensão identificação organizacional. A 

identificação organizacional refere-se ao eu em termos de categorias sociais e a 

aceitação de uma categoria não implica necessariamente a aceitação e incorporação dos 

valores e atitudes dessa categoria, não pressupõe “o acreditar” nessa categoria (isto é, a 

interiorização). Para Asforth & Mael (1989), empenhamento e interiorização são 

antecedentes ou consequências da identificação organizacional. Asforth & Mael (1989) 

lançam críticas a Wiener (1982), uma vez que esta  confunde identificação com 

interiorização, crítica aliás extensiva a Mayer & Schoorman (1992 e 1998).  

Bamber & Venkataraman (2002), consideraram a identificação organizacional 

como um construto perceptual cognitivo diferente, conceptual e empiricamente, do 

empenhamento organizacional. Embora a identificação seja específica de uma 

organização, o empenhamento pode não o ser. Os objectivos e valores organizacionais 

podem ser partilhados por outras organizações, assim sendo, podemos ter um elevado 

empenhamento sem nos percebermos de um destino partilhado com uma organização 

particular (Asforth & Mael, 1989, Bamber & Venkataraman, 2002). Já para Russo 

(1998), o empenhamento organizacional representa a expressão da identificação 

organizacional. A identificação é considerada a substância da relação, o empenhamento 

a forma.  

De acordo com Hall (1979, referido por Ferris & Aranya, 1983), a definição de 

empenhamento organizacional de Mowday et al. (1979) inclui variáveis que deveriam 

estar separadas. As atitudes incluem a identificação com a organização (aceitação dos 

seus objectivos), que é a base para a ligação à organização; o envolvimento no papel 

organizacional (avaliar a intensidade da ligação) e afecto, atenção afectiva, lealdade em 

relação à organização (a avaliação da ligação). As variáveis relacionadas com as 



A natureza e as dimensões do construto empenhamento organizacional 

 30
 

intenções comportamentais incluem a prontidão em exercer um esforço e o desejo de 

permanecer na organização. Swailes (2000) posiciona-se contra a distinção entre 

atitudes e comportamentos, argumentando que a relação entre atitudes e 

comportamentos é complexa e que as atitudes influenciam os comportamentos e os 

comportamentos as atitudes, havendo uma coexistência de ambas as variáveis. 

Ferris & Aranya (1983) compararam a escala de empenhamento afectivo com a 

escala de empenhamento instrumental de Hrebiniak & Alutto (1972) e a sua relação 

com um conjunto comum de antecedentes e consequentes. Concluíram que a relação 

entre as variáveis preditoras e o empenhamento organizacional é substancialmente 

maior quando o empenhamento é medido enquanto empenhamento afectivo. 

 

2.2.6. Contributos e críticas aos modelos multidimensionais de 

empenhamento organizacional 

 

As abordagens multidimensionais também têm sido alvo de críticas. Meyer & 

Allen (1997) referiram como fraquezas do modelo tridimensional de O’Reilly & 

Chatman, o facto dos autores não distinguirem entre identificação e interiorização. Há 

uma confusão quanto ao que distingue as duas dimensões do empenhamento 

organizacional. Aliás, O’Reilly & Chatman, em investigações posteriores, referidas por 

Meyer & Allen (1997), chegaram a combinar identificação e interiorização, de forma a 

medir o que eles chamaram de empenhamento normativo. Meyer & Allen (1997) 

questionaram, também, se a complacência pode ser identificada com uma forma de 

empenhamento, uma vez que, ao contrário do que se assumiu para o empenhamento, a 

complacência relaciona-se positivamente com o turnover. A complacência pode ser a 

antítese do empenhamento. 
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Mael & Asforth (1995) afirmaram também que a identificação não requer 

afiliação ou o desejo de afiliação futura, nem admiração ou conhecimento dos membros 

do grupo, tal como O’Reilly e Chatman  defenderam. 

O modelo de Meyer & Allen (1984 e 1997) encerra também algumas limitações. 

As críticas dirigem-se a todas as dimensões: à dimensão do empenhamento normativo, à 

dimensão do empenhamento instrumental e à dimensão do empenhamento afectivo. 

Mayer & Schoorman (1998) criticaram o empenhamento normativo e a sua 

medição. Este tipo de empenhamento é baseado nas normas pessoais que guiam as 

nossas acções. O referente organizacional é não específico. Embora a empenhamento 

normativo possa afectar o comportamento, é mais uma constante ao longo dos 

empregadores para um determinado indivíduo do que uma variável com influência 

numa organização particular. 

Para além do referente ser não específico, os próprios autores (Allen e Meyer) 

assumiram que pouca atenção foi dada ao desenvolvimento da componente normativa 

do empenhamento. Os autores referem a ausência de literatura acerca dos antecedentes 

do empenhamento normativo e a dificuldade em medir o construto, como aspectos que 

dificultaram a operacionalização do conceito, nos estudos realizados (Allen & Meyer, 

1990). A dificuldade, quanto à medição, é maior para as influências que ocorrem 

previamente à entrada do indivíduo para determinada organização.  

Jaros et al. (1993) encontraram uma certa sobreposição entre empenhamento 

afectivo e empenhamento moral. A lealdade em relação a uma organização pode 

implicar ligações psicológicas que são idênticas a alguns dos aspectos do 

empenhamento moral (Jaros et al., 1993). 

Em resposta ao pedido de Allen & Meyer (1990b e 1996) para se devotar uma 

maior atenção à componente do empenhamento menos estudada: o empenhamento 
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normativo, Chen & Francesco (2003) e Cheng & Stockdale (2003) estudaram amostras 

de trabalhadores chineses. A lealdade e o empenhamento fazem parte da cultura 

chinesa; é uma norma cultural enraízada, que considera adequado que o indivíduo se 

comporte tal e qual o grupo de referência ao qual pertence.  

Chen & Francesco (2003) concluíram do efeito mediador do empenhamento 

normativo em relação ao empenhamento afectivo, enquanto que Cheng & Stockdale 

(2003) realçaram o papel interactivo do empenhamento normativo em relação ao 

empenhamento instrumental.   

Estes estudos revestem-se de grande interesse, uma vez que estendem o modelo 

das três componentes à China e são um contributo ao trabalho de Allen & Meyer (1990b 

e 1996), sobretudo no que concerne ao desenvolvimento da operacionalização e 

medição do empenhamento normativo (Allen, 2003; Vandenberghe, 2003). 

Outros estudos empíricos levados a cabo, mostraram que as escalas de 

empenhamento afectivo e de empenhamento normativo tendem a mostrar semelhanças 

nos padrões de correlações com as medidas que lhes são antecedentes e consequentes, 

embora as correlações que envolvam a escala de empenhamento afectivo tendam a ser, 

de algum modo, mais fortes do que as que envolvem o empenhamento normativo 

(Dunham et al., 1994). Embora o desejo de permanecer na organização seja diferente do 

sentimento de obrigação em fazê-lo, parece haver uma tendência para que estes 

sentimentos co-ocorram, uma vez que as componentes afectiva e normativa, embora 

distintas, aparecem de algum modo correlacionadas. Pode não ser possível sentir uma 

forte obrigação em relação à organização sem se desenvolver também sentimentos 

positivos em relação a ela. Contudo, esta conclusão pode dever-se a dificuldades de 

operacionalização dos seus antecedentes: experiências familiares, culturais e 

socialização organizacional, como Allen & Meyer (1990b e 1996) admitiram. 
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Quanto à dimensão instrumental, McGee & Ford (1987) puseram em dúvida a 

uniformidade da escala de empenhamento instrumental e identificaram duas 

subdimensões na referida dimensão: a percepção da falta de alternativas e os 

investimentos efectuados na organização e o sacrifício pessoal que resultaria da saída da 

organização. A falta de alternativas de emprego aumenta a percepção que o indivíduo 

tem dos custos associados ao abandono da organização, aumentando o seu 

empenhamento instrumental. Quanto maiores forem os investimentos feitos ou os 

benefícios alcançados pelo indivíduo, maiores serão os custos associados ao abandono 

da organização por parte deste e o sacrifício pessoal e, portanto, maior será o seu 

empenhamento instrumental. Outros autores confirmaram as conclusões de McGee & 

Ford (1987): Dunham, Grube & Castãneda (1994) e Somers (1993). A literatura 

empírica revelou a existência de uma correlação positiva entre a subdimensão sacrifício 

pessoal e o empenhamento afectivo e uma correlação negativa, estatisticamente 

significativa, entre a subdimensão falta de alternativas e empenhamento afectivo 

(McGee & Ford, 1987). Chen & Francesco (2003) negaram os resultados do estudo de 

McGee & Ford (1987). Para os autores, a componente alternativas percebidas e a 

componente elevado sacrifício pessoal estão muito correlacionadas e não têm diferentes 

relações com as suas determinantes e consequências. Sendo assim, o empenhamento 

instrumental deve ser olhado enquanto um construto unidimensional. 

Das três componentes do empenhamento, o empenhamento afectivo é o que 

parece ter consequências mais desejáveis para o comportamento organizacional, 

segundo as próprias conclusões de Allen & Meyer (1996).  

Outros autores (Mathieu & Zajac, 1990) sugeriram que a identificação 

organizacional constitui uma das subdimensões do empenhamento atitudinal ou 

afectivo, tal como ele é definido por Mowday et al. (1979). O empenhamento atitudinal 
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e o empenhamento instrumental não são conceitos inteiramente distintos, a medida de 

cada um contém elementos do outro. Podemos aderir a uma organização com base no 

empenhamento instrumental e depois desenvolver atitudes consistentes com a pertença 

a essa organização. Isto sugere que os dois processos estão ligados ao longo do tempo, 

contudo as duas formas de empenhamento organizacional são suficientemente distintas 

para permitir comparações com outras variáveis de interesse. 

As conclusões retiradas do estudo apontam para a necessidade de refinamento 

dos métodos de medição do empenhamento organizacional, particularmente no caso do 

empenhamento instrumental. É necessário conhecer mais acerca do que os indivíduos 

percebem como apostas ou investimentos e como é que esses investimentos estão 

ligados à sua pertença à organização.  

Segundo Mathieu & Zajac (1990), a relação entre desejo de permanecer e 

intenção de permanecer na organização não é claramente diferenciada. Os autores 

esperam que a componente desejo de permanecer seja eliminada do empenhamento 

atitudinal ou afectivo (Mathieu & Zajac, 1990). 

O trabalho de Mathieu & Zajac (1990) também é alvo de críticas. Mayer & 

Schoorman (1998) criticaram a estes autores o facto de identificarem duas dimensões de 

empenhamento organizacional, mas, ainda assim, continuarem a medi-las utilizando o 

OCQ, partindo do pressuposto que este poderia medir, simultaneamente, o 

empenhamento atitudinal e o empenhamento instrumental, quando o instrumento estava 

preparado para medir somente o empenhamento atitudinal. Esta falta de clareza poderá 

ter diminuído a contribuição do trabalho destes investigadores. 

No estudo do empenhamento organizacional vislumbram-se diferentes formas de 

encarar o conceito: uns encaram-no enquanto um construto unidimensional: 

empenhamento afectivo, empenhamento instrumental ou empenhamento normativo, 
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outros vêem-no como um construto multidimensional, com várias facetas, não sendo 

tipos, mas dimensões de um mesmo conceito: o empenhamento organizacional. Quer os 

modelos unidimensionais, quer os modelos multidimensionais não estão isentos de 

críticas, persistindo uma falta de consenso acerca da melhor forma de conceptualizar e 

medir o empenhamento organizacional. 
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3. A ABORDAGEM MULTI-FOCALIZADA DO EMPENHAMENTO 

ORGANIZACIONAL 

 

Após a revisão da literatura mais assinalável no campo do empenhamento 

organizacional, Reichers (1985) apontou algumas lacunas aos estudos anteriores, entre 

as quais a ausência de estudos que se centrassem na natureza da organização, ou seja, 

que se deslocassem de uma análise intrapessoal para uma perspectiva mais macro. O 

autor defendeu que o empenhamento deve ser entendido como uma colecção de 

empenhamentos múltiplos em relação aos vários grupos que compõem a organização, 

ou seja, em relação a múltiplos-constituintes. Esta concepção contrasta com a visão 

tradicional, que vê a organização como “monolítica, uma identidade indiferenciada, que 

leva a uma identificação e vinculação por parte dos indivíduos” (Reichers, 1985: 469). 

Reichers (1985, 1986) criticou as abordagens anteriores por enfatizarem o termo 

organização, que não é mais do que uma abstracção, uma abstracção que se faz 

representar melhor, se referirmos que existem múltiplos-constituintes na organização: 

empregados, superiores, subordinados, clientes e outros grupos e indivíduos que 

compõem a organização. 

Uma medida global de empenhamento organizacional pode revelar que dois 

indivíduos estão igualmente empenhados para com a organização, ainda que o foco seja 

inteiramente diferente. Uma medida global pode indicar que um indivíduo esteja 

empenhado e que outro não esteja, contudo o segundo indivíduo pode, de facto, estar 

empenhado, mas em relação a um grupo específico, como por exemplo em relação aos 

clientes e não em relação à organização (Reichers, 1985).  

A investigação realizada no domínio da multi-focalização tem adoptado, na sua 

maioria, uma perspectiva unidimensional (Tavares, 2001); todavia, apesar de escassos, 
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existem estudos que utilizaram uma abordagem tridimensional do empenhamento 

organizacional em relação a alvos específicos, seguindo a recomendação de Meyer, 

Allen & Smith (1993). Desses estudos destacam-se os trabalhos de Becker (1992) 

Becker & Billings (1993),  Becker et al. (1996) e o estudo de Chen, Tsui & Farh (2002). 

Becker (1992) concluiu que os conceitos: focos e bases de empenhamento, 

clarificam a compreensão do fenómeno de ligação dos indivíduos à organização e 

acrescentam algo à visão convencional do empenhamento organizacional, suportando, 

deste modo, a reconceptualização deste construto. Os empregados distinguem entre 

focos de empenhamento (organização, supervisor, gestão de topo, colegas de trabalho, 

profissão) e bases de empenhamento, ou seja, diferentes processos motivacionais que 

servem de base às atitudes (interiorização, identificação e complacência). O 

empenhamento em relação aos supervisores está positivamente relacionado com o 

desempenho na função e, mais ligado ao desempenho do que o empenhamento 

organizacional global (Becker et al., 1996). Chaves (1998) concluiu que o 

empenhamento em relação ao supervisor surge mais directa e positivamente 

correlacionado com os índices de desempenho do que com o empenhamento 

organizacional. 

Becker & Billings (1993) responderam ao apelo de Reichers (1985) e 

desenvolveram um conjunto de perfis de empenhamento: 

Empenhado globalmente – elevado empenhamento para com a gestão de topo e 

para com a organização, mas reduzido empenhamento para com o supervisor e o grupo 

de trabalho; 

Empenhado – elevados níveis de empenhamento com todos os quatro focos: 

gestão de topo, organização, supervisor e grupo de trabalho; 

Não empenhado – O empenhamento é reduzido em todos os quatro focos; 
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Empenhado localmente – reduzido empenhamento relativamente à gestão de 

topo e à organização, elevado empenhamento em relação ao supervisor e ao grupo de 

trabalho. 

Os indivíduos caracterizam-se pelo modo como combinam diferentes graus de 

várias formas de empenhamento. São esses perfis que explicam as diferentes respostas 

comportamentais e os diferentes outputs organizacionais (Becker & Billings, 1993). 

Chen, Tsui & Farh (2002), em resposta a uma das lacunas apontadas por Becker 

(1992), relativamente à ausência de escalas para medir outros focos que não a 

organização, desenvolveram uma escala de empenhamento em relação ao supervisor, 

constituída por dimensões orientadas para os valores (identificação e interiorização), 

mas, também, por dimensões orientadas para as intenções comportamentais (esforço 

extra em prol do supervisor e desejo de seguir e ligar-se ao supervisor). A escala de 

empenhamento em relação ao supervisor é consistente com a formulação original de 

empenhamento organizacional proposta por Mowday et al. (1979), conforme referiram 

Chen, Tsui & Farh ( 2002). 

Relativamente a outro foco de empenhamento no trabalho – o grupo de trabalho, 

Tao et al.(1998) demonstraram que os empregados, que percebam relações com os 

colegas mais positivas, têm elevados níveis de afecto, interiorização e empenhamento 

normativo para com a organização. O comportamento do supervisor é outro preditor 

significativo do afecto em relação à organização. As relações pessoais no local de 

trabalho são a base do afecto do empregado para com a organização (Tao et al., 1998). 

Gouldner (1960) concluiu existirem duas dimensões de empenhamento: a 

integração cosmopolita – a intensidade segundo a qual um indivíduo é activo e sente-se 

parte dos diferentes níveis de uma organização particular e é também activo em relação 

a outras organizações, e a introspecção organizacional – a intensidade segundo a qual a 
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auto-imagem do indivíduo inclui qualidades e valores organizacionalmente aprovados. 

A 1ª dimensão mede a identificação com a organização enquanto grupo de referência, a 

2ª dimensão mede a intensidade da identificação com valores específicos de uma 

organização ou lealdades grupais (orientação para grupos). 

O empenhamento organizacional pode ser encarado como um “construto 

mediador chave” e podem existir relações positivas significativas entre o 

empenhamento específico em relação a um ou vários constituintes e o empenhamento 

organizacional global (Hunt & Morgan, 1994). 

Os estudos empíricos, realizados por estes autores, revelaram o papel mediador 

do empenhamento organizacional e demonstraram que os empenhamentos em relação a 

constituintes específicos são factores que têm consequências importantes para as 

organizações, porque conduzem ou resultam em empenhamento organizacional global. 

Contudo, os autores moderam a sua posição, perfilhando de um modelo híbrido de 

empenhamento organizacional, que integra quer a noção de “construto mediador” quer a 

noção de “um construto entre muitos”. O papel de mediador do empenhamento 

organizacional global torna-se mais forte, quando o foco do empenhamento específico 

do indivíduo está psicologicamente mais associado à organização (por exemplo o 

empenhamento com os supervisores ou com os gestores de topo, em contraste com o 

empenhamento com os colegas de trabalho). À medida que aumenta a distância entre o 

constituinte, ou alvo do empenhamento (por exemplo, os clientes), e aquilo que o 

indivíduo percepciona como pertencendo à organização, a contribuição do 

empenhamento em relação a esse constituinte para o empenhamento organizacional 

diminui (Becker, 1992, Becker & Billings, 1993, Becker et al.,1996, Hunt & Morgan, 

1994, Reichers, 1985). 
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Meyer e Allen (1997) sugeriram, no entanto, que quando os investigadores 

medem o empenhamento organizacional como um todo, provavelmente estarão a medir 

o empenhamento dos empregados em relação ao topo ou uma combinação de topo com 

uma abordagem mais local. 

Clugston, Howell & Dorfman (2000) concluíram que a socialização cultural 

pode pré-programar os indivíduos em direcção a certos tipos de empenhamento e afastá-

los de outros. Os indivíduos com distância ao poder elevada têm relações fortes com o 

empenhamento normativo e instrumental em relação ao supervisor, ao grupo de trabalho 

e à organização, mas essas relações fortes não se verificam com o empenhamento 

afectivo. Os indivíduos que têm um evitamento da incerteza elevado mantêm um tipo de 

relação instrumental ao longo de todos os focos. 

A perspectiva multi-focalizada do empenhamento organizacional representa uma 

tentativa de reconceptualização do conceito, que se traduz na consideração do mesmo 

enquanto direccionado para múltiplos focos dentro da organização: supervisor, clientes, 

grupo de trabalho, profissão, gestão de topo. Esta perspectiva carece de comprovações 

empíricas, que afirmem a sua pertinência teórica. 
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4. ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO EMPENHAMENTO 

ORGANIZACIONAL 

 

4.1. Antecedentes do empenhamento organizacional 

 

A literatura acerca do empenhamento organizacional preocupou-se em 

identificar os antecedentes ou determinantes deste construto (Abdulla & Shaw, 1999; 

Bateman & Strasser, 1984; Brief & Aldag, 1980; Decotiis & Summers, 1987; Dornstein 

& Matalon, 1989; Dutta Roy & Ghose, 1997;  Glisson & Durick, 1988; Harrison & 

Hubbard, 1998;  Jernigan, Beggs & Kohut, 2002; Laschinger et al., 2001;  Mathieu, 

1991; Mathieu & Zajac, 1990; Mayer & Schoorman, 1998; McNeese-Smith, 2001; 

Mottaz, 1988; Sommer, Bae & Luthans, 1996; Steers, 1977;  Sturges & Guest, 2001; 

Whitener & Walz, 1993, entre outros).  

Os objectivos principais, que guiaram o estudo dos antecedentes do 

empenhamento organizacional, foram a identificação das características individuais e 

situacionais que contribuem para o empenhamento dos empregados em relação ao 

empregador e o determinar, em que medida, esses antecedentes foram responsáveis pelo 

desenvolvimento do empenhamento organizacional (Meyer & Allen, 1997). 

Inicialmente, a pesquisa nesta área foi guiada pelo modelo unidimensional de 

empenhamento organizacional (Mowday et al., 1979). Posteriormente, os 

desenvolvimentos teóricos e as pesquisas empíricas começaram a estudar os 

antecedentes de outros tipos de empenhamento, beneficiando da concepção de 

empenhamento enquanto um conceito multidimensional (Allen & Meyer, 1990b, 1996; 

Mayer & Schoorman, 1992, 1998;  O’Reilly & Chatman, 1986; Penley & Gould, 1988) 

e também se interessaram pelas determinantes dos empenhamentos múltiplos dos 
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empregados (Becker & Billings, 1993; Becker et al., 1996; Chen, Tsui & Farh, 2002; 

Reichers, 1986). 

Apesar do grande número de estudos a investigar as determinantes do 

empenhamento organizacional, há pouca concordância relativamente ao impacto dos 

factores individuais e organizacionais no empenhamento organizacional (Mottaz, 1988). 

As razões para a falta de consistência e confusão entre as investigações prendem-se com 

o facto de, grande parte, da investigação neste domínio não ser guiada por um modelo 

conceptual de empenhamento, a partir do qual as variáveis preditivas pudessem ser 

derivadas, com o uso de diferentes variáveis ao longo dos estudos e com a utilização de 

técnicas bivariadas em vez de técnicas multivariadas (Mottaz, 1988), com a utilização 

de diferentes definições e operacionalizações de empenhamento, que tornam difícil a 

interpretação, comparação e  conciliação dos resultados (Dornstein & Matalon, 1989). 

Alguns estudos indicaram que embora os factores individuais e organizacionais 

tivessem um impacto significativo no empenhamento organizacional, o factor 

organizacional é o determinante mais poderoso. Pelo contrário, há estudos que afirmam 

que as características individuais são melhores preditoras do que as características 

organizacionais. Outras pesquisas encontraram um conjunto de factores que provam a 

importância de ambas as características. Outros há que sugeriram que, as características 

organizacionais são as maiores determinantes e as características individuais não têm 

impacto nesta variável. Apenas considerando os factores organizacionais, há estudos 

que concluíram que os factores intrínsecos são mais importantes do que os factores 

extrínsecos, outros chegaram a conclusões contrárias (Mottaz, 1988). 
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4.1.1.Antecedentes do empenhamento afectivo 

 

Os antecedentes do empenhamento afectivo englobam, segundo Steers (1977), 

três categorias: as características pessoais dos trabalhadores (desejo de realização, idade, 

nível de habilitações), as características da função (identidade com a função, interacção, 

feedback) e as experiências de trabalho (atitudes de grupo, dependência da organização, 

importações pessoais).  Meyer & Allen (1997) incluíram no seu modelo de antecedentes 

do empenhamento organizacional, para além das características pessoais e as 

características da função, as características organizacionais (tipo de liderança, 

participação na tomada de decisão, estrutura organizacional, percepção de justiça 

organizacional, políticas organizacionais). 

A investigação acerca das características pessoais com influência no 

empenhamento afectivo centrou-se em dois tipos de variáveis: as variáveis 

demográficas (género, idade, antiguidade, estado civil) e as variáveis disposicionais,isto 

é, os valores, a personalidade  (Meyer & Allen, 1997). 

As relações entre as variáveis demográficas e o empenhamento afectivo não são 

fortes nem consistentes ao longo dos estudos. Aranya, Kushnir & Valency (1989), 

Harrison & Hubbard (1998) e Mathieu & Zajac (1990) mostraram que o género e o 

empenhamento afectivo não se encontravam relacionados.  

Ainda segundo a meta-análise levada a cabo por Mathieu & Zajac (1990), o 

empenhamento afectivo e a idade mantêm uma relação significativa ainda que fraca. 

Para Harrison & Hubbard (1998), Lok & Crawford (2000) e Wilson & Laschinger 

(1994), à medida que os indivíduos ficam mais velhos e permanecem na organização, as 

oportunidades alternativas tendem a diminuir e os investimentos a aumentar, assim 

sendo o empenhamento em relação à organização aumenta. Para Beck & Wilson (2000), 



Antecedentes e consequências  do empenhamento organizacional 

 44
 

as expectativas não satisfeitas ou a exposição a experiências de trabalho negativas, 

poderão ser responsáveis por uma diminuição, em vez de um aumento, do 

empenhamento organizacional afectivo, ao longo do tempo.  

O nível educacional mantém uma relação negativa com o empenhamento 

organizacional (Harrison & Hubbard, 1998). Nem sempre a relação entre educação e 

empenhamento tem que ser negativa, desde que a organização tenha em conta as 

expectativas profissionais dos seus trabalhadores e as procure satisfazer (Sommer, Bae 

& Luthans, 1996).  

Mottaz (1986) defendeu que a natureza da relação entre educação e 

empenhamento organizacional é o resultado das experiências de trabalho, e não 

simplesmente função das oportunidades alternativas de emprego ou o grau em que o 

trabalhador está empenhado com a profissão ou ocupação. 

Quanto às variáveis disposicionais, Mathieu & Zajac (1990) mostraram uma 

relação forte entre competência percebida e empenhamento afectivo.  

Luthans, Baack & Taylor (1987) propuseram um modelo misto de antecedentes, 

mas preocuparam-se em encontrar variáveis moderadoras da relação características 

pessoais/características organizacionais. Uma característica pessoal positivamente 

correlacionada com o empenhamento é o locus de controlo interno. Os comportamentos 

de estruturação dos líderes moderarão a relação entre o locus de controlo e o 

empenhamento organizacional. Os indivíduos com um locus de controlo interno 

preferem actividades que requeiram maiores competências e conduzam a um maior 

auto-controlo. Quando a estruturação é menor, há maior autonomia e, por conseguinte, 

há um maior empenhamento organizacional. 

Decotiis & Summers (1987) consideraram que as características pessoais, como 

a idade, o sexo, a raça e, em certo grau, a educação e a profissão são trazidas pelo 
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indivíduo para a organização ou, pelo menos, são desenvolvidas independentemente da 

sua pertença a uma organização particular, razão pela qual muitos investigadores têm 

encarado as características pessoais mais como variáveis descritivas do que como 

variáveis explicativas (Mathieu & Zajac, 1990).  

Decotiis & Summers (1987) concluíram não haver um “tipo ou perfil de 

empenhamento”, isto é, uma configuração única de características pessoais partilhadas 

pelos indivíduos. Brief & Aldag (1980) e Lee, Ashford, Walsh & Mowday (1992) 

concluíram precisamente o contrário. Lee, Ashford Walsh & Mowday (1992) admitiram 

a existência de uma inclinação ou propensão para o empenhamento, caracterizado por 

três componentes: características pessoais, expectativas e factores de escolha 

organizacional. A propensão para o empenhamento é capaz de se desenvolver antes da 

entrada na organização e continuar a desenvolver-se depois da entrada (Lee et al., 1992) 

e desempenha um papel importante. 

Para Meyer, Bobocel & Allen (1991), Pierce & Dunham (1987), mais 

importante do que a propensão para o empenhamento organizacional, são as 

experiências de trabalho que produzem um sentido de responsabilidade e são preditoras 

do empenhamento organizacional afectivo. Contrariando Bateman & Strasser (1984), 

Meyer & Allen (1998), encontraram confirmação para os efeitos causais das 

experiências de trabalho no empenhamento organizacional. Laschinger, Finegan & 

Shamian (2001) concluíram que as experiências de trabalho são as determinantes mais 

fortes do empenhamento afectivo, tal como sugerem Mathieu & Zajac (1990) e Meyer, 

Irving & Allen (1998). 

Para Hackett, Bycio & Hausdorf (1994), das três componentes do 

empenhamento, o empenhamento afectivo é o mais afectado pela natureza das 

experiências de trabalho. 
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Contudo, pode ser irrealista assumir que os recém-chegados desenvolvem um 

entendimento profundo acerca da organização, e das suas componentes, durante os 

primeiros meses de trabalho, como Meyer &Allen (1998) assumiram. Os respondentes 

ainda não possuem um conhecimento acerca dos valores e princípios organizacionais 

requeridos para julgar o nível de ligação emocional, ou não tiveram tempo para fazer 

investimentos na organização (Vandenberg & Self, 1993). 

As experiências dos indivíduos, nomeadamente em termos de socialização 

organizacional, são cruciais para as respostas atitudinais do indivíduo e a sua retenção 

na organização (Allen & Meyer, 1990a). Estas experiências geram um grau de certeza 

no local de trabalho e, segundo Baker (1995), têm um impacto positivo no 

empenhamento organizacional, devido ao facto da ambiguidade e o conflito de papéis 

estarem  negativamente relacionadas com ele. 

A motivação intrínseca é o principal antecedente do empenhamento afectivo, 

nomeadamente as características da função – as percepções de significado, a 

responsabilidade, o conhecimento dos resultados, o empowerment e  a troca (Eby et al., 

1999). A motivação intrínseca medeia parcialmente, ou completamente, os efeitos das 

características da função e dos factores do contexto de trabalho (satisfação com a 

supervisão e o salário) na satisfação em relação à função e no empenhamento afectivo. 

Contudo, a relação mais forte é com o empenhamento afectivo (Eby et al., 1999). 

McNeese-Smith (2001) concluiu que a satisfação com a função foi a razão mais 

apontada pelas enfermeiras como determinante do seu empenhamento organizacional. 

Kanungo (1982) alertou para o facto de se confundir envolvimento na função e 

empenhamento organizacional. O envolvimento na função é uma crença acerca da 

função presente e tende a ser função do quanto a função consegue satisfazer as nossas 

necessidades actuais; o empenhamento organizacional refere-se a uma atitude global em 
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relação à organização como um todo. Contudo, tal perspectiva não inviabiliza que as 

duas variáveis assumam uma relação. 

 A revisão da literatura acerca da relação satisfação na função/empenhamento 

organizacional sugere quatro modelos distintos: a) a satisfação na função é antecedente 

causal do empenhamento organizacional (Alpander, 1990; Jernigan et al., 2002; 

Mowday et al., 1979; Vandenberg & Scarpello, 1994);  b) o empenhamento 

organizacional é antecedente causal da satisfação na função (Bateman & Strasser, 1984; 

Vandenberg & Lance, 1992); c) a satisfação na função e o empenhamento 

organizacional estão relacionados reciprocamente (Glisson & Durick, 1988; Knoop, 

1995; Mathieu, 1991, McFarlane  Shore & Martin, 1989) e d) não existem relações 

causais entre satisfação na função e empenhamento organizacional (Curry et al., 1986). 

As características organizacionais desempenham um papel dominante na 

previsão do empenhamento organizacional, particularmente a antiguidade na 

organização, como indicador da dependência organizacional e a liderança (Glisson & 

Durick, 1988; McNeese-Smith, 1995 e 1997)). As características das tarefas, 

principalmente a ambiguidade dos papéis e a variedade de competências, desempenham 

um papel secundário como antecedentes do empenhamento organizacional. Esta 

conclusão vem contrariar os trabalhos de Allen & Meyer (1990b e 1996),  Alpander, 

1990; Meyer & Allen (1997) e Meyer, Irving & Allen (1998), que enfatizaram o papel 

das experiências de trabalho, nomeadamente o trabalho desafiador, o grau de autonomia 

e variedade de competências (factores intrínsecos) no empenhamento organizacional 

afectivo. 

Sturges & Guest (2001) identificaram três categorias com influência no 

empenhamento em relação ao empregador: a) o modo como as expectativas foram 

satisfeitas, o apoio dado à gestão de carreira e à formação e desenvolvimento, b) a 



Antecedentes e consequências  do empenhamento organizacional 

 48
 

cultura e o clima organizacional e c) a capacidade para equilibrar o trabalho com a vida 

privada, o reconhecimento e as recompensas pelo resultados e a progressão na carreira.  

Dornstein & Matalon (1989) identificaram oito variáveis responsáveis por cerca 

de 65% da variação no empenhamento organizacional. Elas foram, por ordem de 

importância, o trabalho interessante e desafiador, as atitudes dos colegas para com a 

organização, a dependência organizacional, a idade, a educação, as alternativas 

percebidas fora da organização, as atitudes da família e dos amigos em relação às 

funções desempenhadas e a importância dada à organização. 

Dutta Roy & Ghose (1997) introduziram novas variáveis no estudo dos 

antecedentes do empenhamento organizacional: o ambiente interno e o ambiente 

externo. O conhecimento destes ambientes varia entre hierarquias diferentes, podendo 

prever o empenhamento organizacional de forma distinta.  

 

4.1.2. Antecedentes do empenhamento instrumental 

 

Apesar da revisão da literatura no domínio dos antecedentes do empenhamento 

organizacional reflectir, em grande parte, a concepção dominante de empenhamento 

organizacional de Mowday et al. (1979), os estudos também se debruçaram sobre outros 

tipos de empenhamento: o empenhamento instrumental e o empenhamento normativo, e 

ligaram a estas dimensões antecedentes distintos. 

As correlações das escalas de empenhamento afectivo e empenhamento 

instrumental  com as variáveis sócio-psicológicas e as variáveis  relacionadas com as 

experiências de trabalho são mais fortes do que as correlações com as variáveis 

demográficas e biográficas (Ferris & Aranya, 1983). 
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Becker (1960) encarou a noção aposta como um mecanismo social, que opera de 

tal maneira que cria sanções (por exemplo, perda dos investimentos valorizados), o que 

obriga um indivíduo a empenhar-se com uma certa linha de comportamento. Se um 

indivíduo tem poucas alternativas exequíveis, em termos de outro emprego ou carreira, 

o seu empenhamento, em relação à organização actual e em relação à profissão, 

aumenta. 

Baseados no trabalho pioneiro de Becker (1960) e nos trabalhos de Rusbult & 

Farrell (1983), os investigadores apontaram, como antecedentes do empenhamento 

instrumental, as apostas ou investimentos e as alternativas de trabalho percebidas. 

 Abdulla & Shaw (1999), Cohen & Lowenberg (1990) e Meyer & Allen (1984) 

argumentaram que os preditores do empenhamento instrumental não são a idade e a 

antiguidade, não suportando assim a teoria das apostas laterais de Becker (1960). Estes 

investigadores defenderam que a idade e a antiguidade estão significantemente 

relacionadas com o empenhamento afectivo, mas não com o empenhamento 

instrumental. Já Mayer & Schoorman (1998) argumentaram que a antiguidade na 

organização está mais fortemente relacionada com o empenhamento instrumental do 

que com o empenhamento em relação aos valores. Um aumento da antiguidade está 

geralmente associado ao aumento das apostas, o que faz com que permanecer na 

organização se torne mais atractivo. A idade reduz a percepção das alternativas e 

aumenta, assim, o empenhamento instrumental.  

Wallace (1997) defendeu que o tempo de serviço é melhor indicador do que a 

idade, no que diz respeito ao acumular dos investimentos/apostas feitas numa dada 

organização. Hackett, Bycio & Hausdorf (1994) e Wilson & Laschinger (1994), por seu 

lado, concluíram que o empenhamento instrumental está positivamente associado com a 

antiguidade organizacional, mas não com a idade, para as enfermeiras. 
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A educação estará mais fortemente correlacionada (negativamente) com o 

empenhamento instrumental do que com o empenhamento em relação aos valores 

(Mayer & Schoorman, 1998). Quanto mais um membro da organização perceber poucas 

ou fracas alternativas viáveis, mais estará empenhado instrumentalmente. Segundo 

Wallace (1997), a educação, a posição na empresa, o salário, o estado civil, a presença 

de filhos e o género, as oportunidades alternativas de emprego constituem os 

indicadores tradicionais do empenhamento instrumental. O autor sugere que se juntem a 

estas variáveis, outras variáveis: a aquisição de competências específicas relacionadas 

com a organização, o grau de participação nas decisões da empresa e o número de horas 

trabalhadas por semana. 

 

Oliver (1990), baseando-se no trabalho de Rusbult & Farrell (1983), concluiu 

que o empenhamento organizacional instrumental podia ser explicado pela combinação 

das recompensas oferecidas pela organização, os investimentos (materiais e 

psicológicos) feitos pelos seus membros e as oportunidades de emprego alternativas. 

Contudo, os resultados do seu estudo apontaram para o impacto pouco significativo das 

alternativas.  

McGee & Ford (1987) distinguiram duas dimensões distintas no empenhamento 

instrumental: os sacrifícios pessoais envolvidos com o abandono da organização e as 

oportunidades de emprego limitadas. A dimensão sacrifícios pessoais relaciona-se 

positivamente com o empenhamento afectivo, as oportunidades de emprego limitadas 

relacionam-se negativamente. Já Somers (1993) concluiu que não existem relações 

significativas entre o empenhamento afectivo e a componente das alternativas; só a 

componente sacrifício pessoal tem um efeito positivo no empenhamento afectivo. 
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Whitener & Walz (1993) sugeriram o estudo da atracção das alternativas em vez 

da percepção da validade das alternativas. O tamanho e a importância das perdas 

associadas às apostas são indicadores das apostas e prevê-se uma correlação positiva 

entre estas e o empenhamento e a antiguidade na organização. 

Não é a antiguidade per si que produz variação no empenhamento, mas sim 

diferentes níveis de recompensas de trabalho e valores associados à antiguidade. A 

relação entre antiguidade e empenhamento é indirecta e mediada através das 

recompensas de trabalho e valores (Mottaz, 1988). 

A influência das recompensas e custos no empenhamento instrumental é 

indirecta (Whitener & Walz, 1993). Esta posição contraria as conclusões de Hrebiniak 

& Alutto (1972) que defendiam uma influência directa. Os indivíduos avaliam as suas 

recompensas e custos de várias formas: primeiro, comparam a sua percepção dos 

incentivos que recebem da organização com as contribuições que proporcionam à 

organização; segundo, fazem comparações internas do equilíbrio das 

recompensas/custos com a percepção das recompensas/custos dos outros, comparam a 

atractividade das alternativas para determinar se se atingirá um maior equilíbrio  noutra 

organização; terceiro, avaliam a facilidade em abandonar ao organização, considerando 

a validade das alternativas e o valor das perdas associadas com a aceitação de uma 

alternativa. 

 

4.1.3. Antecedentes do empenhamento normativo 

 

O empenhamento normativo refere-se aos sentimentos de obrigação dos 

empregados em permanecer na organização. Desenvolve-se tendo por base as 

experiências de socialização familiar e as experiências de socialização organizacional 
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(Meyer & Allen, 1997). Os antecedentes do empenhamento normativo são: a lealdade e 

o dever e a identificação organizacional (Wiener, 1982). As crenças normativas 

interiorizadas podem compreender dois tipos de crenças. O primeiro tipo de crença é a 

de que há uma obrigação moral em nos envolvermos num modo de conduta que reflicta 

lealdade e obrigação, em todas as situações em que o indivíduo tenha um envolvimento 

pessoal significativo. O segundo tipo inclui as crenças que são consistentes com a 

missão organizacional, os objectivos e as políticas da organização. Esta congruência de 

valores individuais/organizacionais reflecte o processo de identificação organizacional 

(Wiener, 1982). 

Allen & Meyer (1990, 1996) e Meyer & Allen (1997) consideraram que, embora 

Wiener (1982), tenha sugerido alguns antecedentes de empenhamento normativo, é 

pouco claro quanto ao modo como essas influências podem ser medidas. Além disso, 

poucos investigadores se debruçaram sobre o empenhamento normativo, o que leva os 

autores a considerarem que o construto carece de uma maior atenção, quanto à sua 

conceptualização e medição. No entanto, admitiram existir algumas dificuldades a 

ultrapassar quanto à operacionalização das variáveis antecedentes do dever e lealdade e 

da identificação organizacional. 

No que diz respeito socialização familiar, pode-se esperar que, por exemplo, um 

empregado tenha um empenhamento normativo elevado se os parentes próximos (pais) 

foram empregados de longo termo numa organização e/ou transmitiram aos seus filhos 

a importância da lealdade organizacional. No tocante à socialização organizacional, é 

suposto que os empregados aos quais foram transmitidos valores, normas e práticas 

organizacionais, foram levados a acreditar que a organização perfilha dos seus valores e 

crenças, estejam mais inclinados a empenharem-se normativamente para com a 

organização para a qual trabalham. 
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Uma variável antecedente com efeitos no empenhamento afectivo e normativo é 

a percepção de justiça organizacional (Rego & Carvalho, 2002). Estes autores 

concluíram, a partir da amostra estudada - enfermeiros, que as facetas da justiça 

organizacional que mais fortemente se correlacionam com o empenhamento afectivo e 

com o empenhamento normativo são as procedimentais e as facetas interaccionais. As 

percepções positivas de justiça contribuem para o desenvolvimento do empenhamento 

afectivo e normativo. 

 

Reichers (1986) considera que os antecedentes psicológicos ou afectivos são 

mais importantes quando um indivíduo entra para uma organização; à medida que o 

tempo passa, as variáveis estruturais ligadas ao empenhamento instrumental ganham um 

peso cada vez maior e determinante.  

Cohen (1995) mostrou que as variáveis no domínio do não trabalho estão 

relacionadas com todas as formas de empenhamento. O investigador sugeriu a inclusão 

destas variáveis (empregos fora da organização de trabalho, hobbies e actividades 

recreativas, organizações religiosas, família e parentes, encontros políticos, amigos) nos 

modelos futuros de antecedentes do empenhamento em relação ao trabalho. 

 

4.2. Consequências do empenhamento organizacional 

Os elevados níveis de empenhamento do empregado têm sido relacionados com 

consequências positivas para o empregador, como baixos níveis de absentismo, atrasos, 

menor turnover entre os empregados e elevados níveis de desempenho individual. Os 

gestores têm procurado identificar os factores responsáveis pelo empenhamento 

organizacional positivo, de modo a optimizar os níveis de empenhamento dos seus 

empregados e melhorar a sua eficácia organizacional 
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Com base na distinção de Allen & Meyer (1990b) das dimensões de 

empenhamento atitudinal: empenhamento afectivo, empenhamento instrumental e 

empenhamento normativo, é normalmente apontado que a diferentes tipos de 

empenhamento correspondem consequências diferentes para a organização. As 

experiências de trabalho dos empregados, cujo empenhamento é instrumental, parece 

ser muito diferente daqueles empregados cujo empenhamento é afectivo. O 

empenhamento instrumental está associado com menos apoio organizacional, menor 

concordância com as políticas organizacionais, percepções de poucos valores positivos 

a caracterizar a organização e poucas ligações à organização (Randall & O’Driscoll, 

1997). A relação mais consistente foi a encontrada entre o empenhamento 

organizacional afectivo e os vários índices de empenhamento (Allen & Meyer, 1996). 

Mais recentemente, as reconceptualizações de empenhamento têm enfatizado o 

empenhamento como tendo múltiplos focos e bases e sublinharam que as consequências 

do empenhamento reflectem esses empenhamento múltiplos (Becker et al., 1996; 

Reichers, 1985, 1986). Outros investigadores distinguiram entre a dimensão atitudinal e 

a dimensão comportamental do empenhamento organizacional e apontaram diferentes 

consequências para a conceptualização assumida (veja-se, por exemplo, Besser, 1993). 

As consequências do empenhamento organizacional, que têm vindo a ser 

estudadas, foram o turnover, o absentismo, o desempenho no trabalho e os 

comportamentos de cidadania organizacional, pelo que serão aquelas sobre as quais nos 

iremos debruçar com mais delonga. 
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4.2.1. O empenhamento organizacional e o turnover 

 

Nos últimos anos, o empenhamento organizacional tem emergido como um 

conceito central no estudo das atitudes e dos comportamentos em relação ao trabalho. 

Isto é devido, em grande parte, às relações entre o empenhamento organizacional e duas 

das variáveis mais importantes no estudo do comportamento em relação ao trabalho: as 

intenções de turnover e o turnover efectivo (Allen & Meyer, 1996). Têm surgido alguns 

estudos que propõem modelos de turnover (ver por exemplo, Lee & Mowday, 1987). 

Allen e Meyer (1990b) sugeriram que as três componentes pareciam ser 

indicadores negativos do turnover e que todas as formas de empenhamento seriam tão 

úteis quanto as outras. Noutros estudos o empenhamento afectivo teve uma correlação 

significantemente mais forte com as intenções de turnover do que com o empenhamento 

normativo e instrumental. (Allen & Meyer, 1996; Jaros, 1997; Meyer, Allen & Smith, 

1993; Somers, 1993; Whitener & Walz, 1993). 

Já para O’Reilly & Chatman (1986), o empenhamento baseado na complacência 

está relacionado positivamente com o turnover. Meyer & Allen (1997) questionaram se 

a complacência podia ser identificada com uma forma de empenhamento, uma vez que, 

ao contrário do que se assumiu para o empenhamento, a complacência se correlacionou 

positivamente com o turnover. 

Mayer & Schoorman (1992), partindo da distinção entre decisão de participar e 

decisão de produzir, preconizada por March e Simon, concluíram que o turnover 

efectivo era significantemente melhor previsto pelo empenhamento instrumental do que 

pelo empenhamento em relação aos valores.  

Do ponto de vista de Mathieu & Zajac (1990), o empenhamento organizacional e 

o turnover estão correlacionados. Contudo, esta correlação é mediada por algumas 
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variáveis do ambiente de trabalho, nomeadamente as práticas de supervisão e pelos 

factores relacionados com o conteúdo do trabalho, que influenciam as respostas 

afectivas dos trabalhadores e, por seu turno, podem dar lugar a percepções de retirada e 

processos de decisão que estarão directamente relacionados com a tendência do 

indivíduo em deixar a organização (Mathieu & Zajac, 1990). 

Os empregados que exibem elevado empenhamento organizacional e 

envolvimento no trabalho serão os menos propensos a abandonar a organização. Os 

empregados com baixos níveis de empenhamento organizacional e envolvimento no 

trabalho (apáticos) deverão ser os mais inclinados a abandonar a organização de forma 

voluntária. Os empregados com elevado envolvimento no trabalho e baixo 

empenhamento organizacional são os lobos solitários, os que têm um baixo 

envolvimento no trabalho e elevado empenhamento organizacional são os cidadãos 

corporativos. Os primeiros estarão mais propensos a abandonarem a organização do que 

os segundos, em virtude da identificação mais forte destes últimos com a organização 

(Huselid & Day, 1991).  

Para Lum et al. (1998), a satisfação no trabalho não parece afectar as intenções 

de turnover de forma directa. A satisfação afecta o empenhamento que, por sua vez, 

afecta as intenções de turnover. 

McFarlane Shore & Martin (1989) consideraram que as intenções de turnover 

são medidas mais apropriadas para prever o turnover do que as medidas efectivas. As 

intenções de turnover são um conceito válido, uma vez que está ligado ao 

comportamento de turnover efectivo. As intenções de turnover estão debaixo do 

controlo do indivíduo, ao passo que o turnover não. O turnover é mais difícil de prever, 

uma vez que existem muitos factores externos que afectam esse comportamento.  
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Para Cohen (2000) e Pierce & Dunham (1987), os empregados enveredam por 

uma sequência linear hierarquicamente ordenada de abandono, sendo as atitudes de 

abandono temporário (absentismo) precedidas pelas atitudes de declínio (turnover) e, 

levando estes episódios, a um abandono definitivo.  

Cohen (2000) encontrou suporte para o modelo de Randall & Cote (1991). O 

envolvimento nas funções medeia as interrelações entre os focos: empenhamento em 

relação ao grupo, empenhamento organizacional e empenhamento em relação à carreira; 

o empenhamento profissional e o empenhamento organizacional medeiam a relação 

entre os focos de empenhamento e as intenções de turnover e as intenções de turnover 

medeiam as relações entre empenhamento organizacional e profissional em relação ao 

turnover efectivo. 

O empenhamento em relação a determinados focos como a gestão de topo, os 

supervisores e os grupos de trabalho estão negativamente relacionados com a intenção 

de abandono. A identificação e a interiorização está negativamente relacionada com a 

intenção de abandono e a complacência está positivamente correlacionada com a 

intenção de abandono (Becker, 1992). 

Quando o empenhamento normativo é elevado, as associações entre o 

empenhamento instrumental e a satisfação no trabalho e entre o empenhamento 

instrumental e as intenções de turnover são baixas. Quando o empenhamento normativo 

é baixo, essas relações são positivas para a satisfação no trabalho e negativas para as 

intenções de turnover (Cheng & Stockdale, 2003).   

Mueller & Price (1989) concluíram, no entanto, que o turnover afecta a 

qualidade da comunicação organizacional e aumenta a percepção da probabilidade de 

permanecer empregado na organização. 
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O turnover pode também ter efeitos positivos (Cavanagh, 1989). A mobilidade 

do empregado é importante para o desenvolvimento de inovação dentro das 

organizações, permitindo-lhes tornarem-se flexíveis e adaptativas à mudança. Contribui 

também para o crescimento da economia de longo prazo, através da melhoria da 

produtividade. Os benefícios para o indivíduo são também importantes: podem 

encontrar uma melhor posição noutra organização. 

 

4.2.2. O empenhamento organizacional e o desempenho 

 

Não existe consenso relativamente à relação entre o empenhamento 

organizacional e o desempenho, existindo correntes que defendem a existência de uma 

relação positiva entre empenhamento organizacional e desempenho (Becker et al., 

1996; Decotiis & Summers, 1987), perspectivas que defendem a existência de uma 

relação negativa entre aquelas variáveis e perspectivas que defendem a própria 

inexistência de relação (Angle & Perry, 1981; Mathieu & Zajac, 1990). 

Allen & Meyer (1996) defenderam que o empenhamento afectivo e o 

empenhamento normativo estão positivamente correlacionados com o desempenho, ao 

passo que o empenhamento instrumental não está relacionado ou está relacionado 

negativamente com o desempenho, excepto nos casos em que a retenção no trabalho é 

claramente contingente do desempenho. 

 O empenhamento instrumental está relacionado negativamente com o 

desempenho no trabalho (Meyer, Paunonen, Gellatly, Goffin & Jackson, 1989). O 

empenhamento normativo terá menos influência na quantidade ou qualidade do trabalho 

e mais no modo como o trabalho é levado a cabo, isto é, no afinco com que o trabalho é 

realizado (Allen & Meyer, 1996). 
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Para que o empenhamento afectivo tenha influência em determinados resultados 

do desempenho, é necessário que, na medição do empenhamento afectivo, o processo de 

avaliação de desempenho não esteja enviesado, que os trabalhadores dirijam a sua 

atenção para aspectos do seu desempenho no trabalho que eles acreditam serem 

valorizados e válidos para a empresa (Meyer & Allen, 1997), que os indicadores de 

desempenho reflictam a motivação do empregado e o empregado tenha controlo 

adequado em relação aos resultados do desempenho (Decotiis & Summers, 1987). 

Angle & Perry (1981) e Mathieu & Zajac (1990) concluíram que o 

empenhamento tem pouco impacto directo no desempenho, encontrando correlações 

nulas entre empenhamento organizacional e desempenho no trabalho. 

Randall, Fedor & Longenecker (1990) sugeriram que a não existência da relação 

desempenho/empenhamento organizacional só se pode provar se os métodos de 

investigação incluírem medidas de desempenho objectivas e um conjunto de variáveis 

de controlo. No seguimento desta sugestão encontra-se o trabalho de Benkhoff (1997). 

Benkhoff (1997) construiu itens baseados em comportamentos em vez de atitudes, o que 

levou à construção de uma nova escala – a escala de comportamento de empenhamento. 

Benkhoff (1997) encontrou uma relação entre estas medidas de empenhamento e os 

indicadores de desempenho. 

Segundo Becker et al. (1996), certas formas de empenhamento poderão estar 

relacionadas com o desempenho de forma significativa. O desempenho global em 

relação aos supervisores está positivamente relacionado com o desempenho na função e 

mais estreitamente ligado ao desempenho do que o empenhamento organizacional 

global. O empenhamento baseado na interiorização está positivamente relacionado com 

o desempenho na função e está mais fortemente ligado ao desempenho do que o 

empenhamento baseado na identificação.  
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Contrariando a tese de Becker et al. (1996), Chen, Tsui & Farh (2002)  

postularam que o desempenho do empregado está mais fortemente associado às 

dimensões da dedicação, do exercer um esforço extra em prol do supervisor do que com 

as dimensões da identificação ou interiorização dos valores dos supervisores. 

Becker et al. (1996) centraram-se no empenhamento afectivo para explicar o 

empenhamento em relação ao supervisor e a sua relação com o desempenho no trabalho 

e ao fazê-lo corroboraram as investigações anteriores, que apontaram os efeitos 

positivos do empenhamento afectivo no desempenho (Allen & Meyer, 1996); Chen, 

Tsui & Farh (2002) incluem, na medição da lealdade em relação ao supervisor, as 

intenções comportamentais, que apontam para a natureza instrumental da relação entre 

supervisor e empregado. 

Mayer & Schoorman (1992) postularam que o empenhamento em relação aos 

valores é relevante para prever consequências como, por exemplo, o desempenho. O 

desempenho está positivamente correlacionado com o empenhamento em relação aos 

valores, posição esta já defendida por Meyer et al., (1989). 

Chen & Francesco (2003) mostraram que a relação entre empenhamento 

afectivo e desempenho é moderada pelo empenhamento normativo. Os empregados com 

um empenhamento normativo fraco mostram uma relação empenhamento 

afectivo/desempenho forte. Para os empregados que estão empenhados para com a 

organização, porque sentem uma forte obrigação (elevado empenhamento normativo), a 

ligação emocional não está relacionada com os resultados do desempenho. 

Os resultados desanimadores, em relação ao efeito do empenhamento 

organizacional no desempenho, podem ser devidos, em parte, à não consideração da 

natureza multidimensional do construto e à especificação inadequada das variáveis 

consequentes (Randall, Fedor & Longenecker, 1990). 
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4.2.3. O empenhamento organizacional e o absentismo 

 

O absentismo representa um problema com consequências, quer para a 

organização quer para os indivíduos. Para a organização, é um fenómeno com custos 

que deve ser controlado e limitado (Dahkle, 1996). Do ponto de vista individual, pode 

servir como desculpa para um espaço de trabalho stressante ou reflectir, simplesmente, 

uma falta de motivação ou empenhamento em relação ao trabalho (Mathieu & Kohler, 

1990). 

Angle & Perry (1981) não encontraram uma correlação entre as duas variáveis, 

apesar de Steers (1977) ter obtido uma correlação negativa significativa. Os empregados 

que estão empenhados com a organização ou envolvidos na sua função exibem menos 

ausências do que os indivíduos que não estão nem empenhados nem envolvidos 

(Mathieu & Kohler, 1990). Para Mayer & Schoorman (1992), o empenhamento 

instrumental está negativamente correlacionado com o absentismo. 

Diferentes tipos de ausência representam comportamentos diferentes, o que 

conduz a diferentes razões para o absentismo (Mathieu & Kohler, 1990). O 

empenhamento organizacional e o envolvimento na função interagem somente com as 

ausências atribuídas a razões pessoais, não se relacionam com as ausências devidas a 

doenças, a obrigações familiares ou problemas relacionados com os transportes 

(Mathieu & Kohler, 1990). Os empregos stressantes poderão estar ligados às faltas 

motivadas por doença. As responsabilidades familiares produzirão mais ausências 

devidas às obrigações familiares. Os sistemas de incentivos e as políticas disciplinares 

terão maiores efeitos nas ausências relacionadas com razões pessoais (Mathieu & 

Kohler, 1990). 
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4.2.4. O empenhamento organizacional e os comportamentos de cidadania 

organizacional 

 

Das consequências do empenhamento organizacional menos estudadas 

destacam-se os comportamentos prossociais ou de cidadania organizacional. 

O’Reilly & Chatman (1986), partindo da conceptualização tripartida de 

empenhamento, admitiram que os comportamentos voluntários ou prossociais, não 

especificados nas descrições de funções, estavam mais relacionados com a 

interiorização e com a identificação do que com a complacência. Chen, Tsui & Farh 

(2002), por seu lado, afirmaram que a interiorização e a identificação não prevêem os 

resultados do desempenho extra-papel.  

McFarlane Shore & Wayne (1993) alertaram para o facto do apoio 

organizacional percebido poder ser melhor preditor dos comportamentos de cidadania 

do empregado do que o empenhamento afectivo ou instrumental. Os empregados que se 

sentem apoiados pela organização podem, ao longo do tempo, retribuir e reduzir o 

equilíbrio na relação, enveredando por comportamentos de cidadania. 

Para Mayer & Schoorman (1992), os comportamentos de cidadania 

organizacional deverão estar positivamente correlacionados com o empenhamento em 

relação aos valores. O indivíduo que esteja empenhado  em relação aos valores deverá 

estar inclinado a ter comportamentos úteis para a organização, não interessando se são 

ou não esperados como fazendo parte do papel do indivíduo na organização. 

O empenhamento em relação a determinados focos, como em relação à gestão de 

topo, aos supervisores e aos grupos de trabalho, estão relacionados positivamente com 

os comportamentos prossociais (Becker, 1992; Chen, Tsui & Farh, 2002). 
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4.2.5. Os efeitos negativos de um empenhamento organizacional elevado   

 

Apesar da maioria das investigações no domínio do empenhamento 

organizacional, ter realçado os efeitos positivos do empenhamento organizacional e ter 

demonstrado que elevados níveis de empenhamento têm fortes implicações nas 

consequências do empenhamento, outros investigadores (Mathieu & Zajac, 1990; 

Randall, 1987) apontaram os efeitos perversos ou nefastos de um elevado 

empenhamento, quer para os indivíduos: stresse nas relações familiares, tensão na vida 

pessoal3, quer para as organizações, em termos de turnover, absentismo, falta de 

criatividade e inovação, fraco desempenho e deslealdade em relação à empresa ou 

whistleblowing4. 

Um nível moderado de empenhamento organizacional pressupõe que os 

indivíduos não esqueçam a sua identificação como pessoas e aceitem somente alguns 

valores da organização, mas não todos (Randall, 1987).  Randall (1987) defendeu que a 

relação, commumente apontada como linear entre empenhamento e as consequências 

desejáveis, deveria ser questionada, sugerindo que uma curva invertida em forma de U, 

com um ponto mais alto no nível moderado de empenhamento, poderia ser a descrição 

mais precisa da relação entre empenhamento organizacional e as consequências do 

empenhamento organizacional. As necessidades individuais e organizacionais 

necessitam de estar em equilíbrio com níveis moderados de empenhamento. 

Para o empenhamento surtir efeitos desejáveis para a organização, temos de ter 

em conta quer a quantidade de empenhamento quer a sua natureza (Meyer, Paunonen, 

                                                 
3 Marks (1994) e Romzek (1989) não partilham do pressuposto de que elevados níveis de empenhamento 
organizacional resultem em stresse e tensão na vida pessoal de um indivíduo, contrariando Randall 
(1987). Defendem que elevados níveis de ligação psicológica em relação à organização, não significam, 
necessariamente, falta de energia psicológica para sustentar empenhamentos em relação à família e outros 
aspectos da vida fora do trabalho. 
4 cf. com  Larmer (1992) e a sua posição de que o whistleblowing é um acto compatível com a lealdade 
dos empregados. 
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Gellatly, Goffin & Jackson, 1989), evitando usar o elevado empenhamento como uma 

panaceia para todos os males organizacionais e gerindo o empenhamento que se quer 

promover nos empregados a partir das consequências mais benéficas para cada 

organização (Mathieu & Zajac, 1990; Randall, 1987). 
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5. O EMPENHAMENTO PROFISSIONAL 

 

O empenhamento organizacional tem sido um dos domínios do empenhamento 

em contexto de trabalho, em relação ao qual há maior abundância de desenvolvimentos 

teóricos e empíricos. Tem sido dada uma menor atenção a outros tipos de 

empenhamento, quer a nível teórico, quer a nível empírico. 

Morrow & Wirth (1989) referiram que o empenhamento em contexto de trabalho 

abarca cinco focos principais, cada um com um conceito representativo: (1) foco nos 

valores (ética no trabalho), (2) foco na carreira (progressão na carreira, 

profissionalismo), (3) foco no trabalho (o trabalho como um interesse central de vida, 

empenhamento no trabalho), (4) foco na organização (empenhamento organizacional), 

(5) foco no sindicato (empenhamento no sindicato). 

O foco na carreira, ou empenhamento na carreira, é o conceito menos estudado 

em termos de literatura (Morrow & Wirth, 1989). Como veremos adiante, Morrow 

confunde empenhamento na carreira e empenhamento profissional, dizendo que se 

tratam de conceitos idênticos.  

 

5.1. Distinção entre profissionalismo/profissionalização e identificação 

profissional/empenhamento profissional 

 

Segundo Hall (1968) e Kerr, Glinow & Schriesheim (1977), profissionalismo 

consiste numa série de atributos que são importantes para distinguir profissões de 

ocupações. Esses atributos podem ser de natureza atitudinal e/ou de natureza estrutural.  

O grau de profissionalismo pode variar em função da antiguidade na organização 

e em função da posição ocupada na organização (Fetzer, 2003). Contudo, existem 
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profissões, que embora atendendo a todos os critérios das profissões tradicionais, não 

possuem, normalmente, algumas características ou atributos ou têm características que 

são mais proeminentes do que outras (Freire, 2001; Hall, 1968). As profissões foram 

classificadas, na medida em que se aproximavam ou afastavam do modelo e, assim, 

podemos ter, segundo o modelo funcionalista,  “semi-profissão”, “quase profissão” ou 

“não profissão” (Rodrigues, 1997). Por outro lado, mesmo entre profissões 

estabelecidas, os membros variam a sua conformidade em relação ao modelo 

profissional (Hall, 1968). Devido a estas razões interessará estudar o movimento que 

corresponde ao profissionalismo: a profissionalização. Trata-se de evidenciar o processo 

que leva certas ocupações a aproximarem-se do estatuto das profissões e a serem 

reconhecidas enquanto tal (Bamber & Venkataraman, 2002; Freire, 2001). 

O profissionalismo, ou modelo profissional, comporta, consoante os autores, 

diferentes atributos (ver Baugh & Roberts, 1994; Blau, 1988; Hall, 1968; Kerr, Glinow 

& Schriesheim, 1977). Um atributo que é constante ao longo dos modelos profissionais 

adoptados parece ser o da identificação com a profissão e o empenhamento  numa linha 

de trabalho especializada (Baugh & Roberts, 1994) ou o empenhamento na profissão e 

no trabalho (Blau, 1988) ou um sentido de vocação em relação à área, reflectida na 

dedicação profissional em relação ao trabalho (Hall, 1968). Os termos parecem ser mais 

ou menos similares. O empenhamento profissional trata-se de um dos vários atributos 

do profissionalismo. 

Apesar das distinções já efectuadas, a ambiguidade e a confusão conceptual 

permanece, desta vez incidindo no empenhamento profissional e identificação 

profissional. Há autores que, baseados na distinção conceptual entre identificação 

organizacional e empenhamento organizacional preconizada por Asforth & Mael 

(1989), concluíram que o empenhamento organizacional ou o empenhamento 
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profissional eram antecedentes ou consequências da identificação organizacional. 

Identificação organizacional e identificação profissional são conceitos distintos de 

empenhamento organizacional e empenhamento profissional (Bamber & Venkataraman, 

2002). O empenhamento profissional não consiste na identificação com os objectivos e 

valores da organização, já que este traduz uma definição errónea do que é identificação 

profissional – confunde identificação com interiorização. Identificação não pressupõe 

interiorização. O empenhamento profissional não pressupõe apropriação por parte do 

indivíduo das crenças e valores profissionais, mas sim a sua aceitação. No entanto, para 

Russo (1998), o empenhamento organizacional representa a expressão da identificação 

organizacional. A ligação afectiva individual é um elemento comum às suas definições, 

por isso mesmo, os construtos empenhamento organizacional e empenhamento 

profissional são consistentes com os conceitos de identificação organizacional e 

identificação profissional, respectivamente. 

 

5.2. Dificuldades quanto à definição de empenhamento profissional 

 

Talvez por ser uma área em que a investigação ainda é escassa, é possível 

concluir, da análise da literatura feita, que se trata de uma área pouco consensual, 

principalmente no que diz respeito à definição e conceptualização de empenhamento 

profissional e empenhamento na carreira. O debate teórico centrou-se em quatro pólos 

principais: (1) divergências quanto às dimensões que constituem o empenhamento 

profissional, (2) confusão entre empenhamento profissional e empenhamento na 

carreira, sendo os dois conceitos agregados num só, (3) distinção entre empenhamento 

ocupacional (occupational commitment) e empenhamento profissional (professional 
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commitment), (4) distinção conceptual entre empenhamento profissional e 

empenhamento na carreira. 

Apesar do debate teórico gerado, há um ponto consensual entre as diferentes 

abordagens: o empenhamento profissional (ou na carreira, como outros lhe pretendem 

chamar) reflecte a ligação psicológica do indivíduo em relação à profissão e/ou carreira.   

Aranya & Ferris (1983) e Morrow & Wirth (1989) encararam o empenhamento 

profissional como a intensidade relativa da identificação e envolvimento numa 

profissão. O empenhamento profissional pressupõe: (1) a crença e aceitação dos 

objectivos e valores de uma profissão; (2) a prontidão em exercer um esforço em prol 

dela e o (3) desejo de permanecer na profissão. A análise factorial, levada a cabo por  

Morrow & Wirth (1989), permitiu concluir que a componente desejo de permanecer 

deveria ser eliminada do conceito de empenhamento profissional e que o construto 

consistia na identificação e envolvimento em relação a uma determinada profissão. Para 

Blau et al. (1993), o empenhamento profissional envolve a atitude, incluindo afecto, 

crença e intenção comportamental, em relação à profissão. Todas estas 

conceptualizações tratam o empenhamento profissional enquanto um construto 

unidimensional, como uma ligação afectiva em relação à profissão, na visão de Meyer, 

Allen & Smith (1993). 

Segundo Meyer, Allen & Smith (1993) e Irving et al. (1997), o empenhamento 

profissional é constituído por três dimensões: a dimensão afectiva, a dimensão 

instrumental e a dimensão normativa. O empenhamento profissional afectivo refere-se à 

identificação e envolvimento nos objectivos da profissão, assim como ao afecto em 

relação à profissão. O empenhamento profissional instrumental diz respeito aos 

investimentos feitos na profissão, e que seriam perdidos caso a abandonassemos, e à 

percepção de ausência de alternativas em termos de profissão. O empenhamento 
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profissional normativo centra-se no dever e responsabilidade sentidos e que levam o 

indivíduo a permanecer na profissão escolhida. 

Há autores que confundem empenhamento profissional e empenhamento na 

carreira, partindo do princípio que o conceito de empenhamento em relação à carreira 

engloba o conceito de empenhamento profissional, fundindo os dois conceitos num só: 

o empenhamento na carreira (Blau, 1985, 1988; Blau et al., 1993; Mueller, Wallace & 

Price, 1992). Outros há que afirmam que o conceito de empenhamento profissional 

engloba o conceito de empenhamento na carreira, denominando os dois tipos de 

empenhamento sob o mesmo rótulo: empenhamento profissional (Morrow & Wirth, 

1989). 

Morrow & Wirth (1989) concluíram que o empenhamento profissional era um 

conceito apropriado para representar o segmento da dimensão foco na carreira no 

empenhamento no trabalho, isto é, a faceta a incluir no estudo do empenhamento no 

trabalho deveria ser o foco na carreira. 

Mueller, Wallace & Price (1992) utilizaram o conceito de empenhamento na 

carreira. O empenhamento na carreira refere-se à identificação e envolvimento na 

profissão. O empenhamento na carreira distingue-se conceptual e empiricamente de 

outras formas de empenhamento do empregado, como sejam o empenhamento no 

trabalho e o empenhamento organizacional.  

Para Blau (1985), o empenhamento na carreira pode ser definido como a atitude 

em relação à profissão ou vocação. Noutro estudo (Blau et al., 1993), demonstrando 

preocupação com a redundância entre as medidas de empenhamento em contexto de 

trabalho e respondendo aos apelos de Morrow (1983), tentaram minimizar a 

redundância entre facetas e desenvolver, com esse objectivo, um index geral do 
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empenhamento em relação ao trabalho com facetas de empenhamento em contexto de 

trabalho distintas entre si.  

Blau et al. (1993) sugeriram, nesse estudo, que as medidas da faceta 

empenhamento na carreira se juntassem num referente mais específico: a profissão, e se 

eliminasse o referente carreira do index do empenhamento no trabalho. Os autores 

incorporaram os significados de carreira, usando outro referente de trabalho. Uma 

questão que se coloca é a de saber se os respondentes discriminam empiricamente o que 

os investigadores vêem como conceptualizações independentes, isto é, se os 

respondentes poderão avaliar as proposições acerca dos seus valores, trabalhos, 

carreiras, organizações e sindicatos sem a contaminação do efeito de halo (Morrow, 

1983). 

Morrow & Goetz (1988) substituíram o conceito foco na carreira pelo de 

profissionalismo, enquanto uma forma de empenhamento no trabalho. A literatura sobre 

empenhamento profissional distinguiu também entre empenhamento ocupacional 

(occupational commitment) e empenhamento profissional (professional commitment) 

(Baugh & Roberts, 1994; Blau, 1988; Vandenberg & Scarpello, 1994; Wallace, 1993, 

1995b). 

Os termos occupation e profession não são sinónimos. Quando falamos em 

professional, referimo-nos aos indivíduos que ocupam uma profissão que, geralmente, 

possuem um grau académico e cuja profissão segue determinados critérios que se 

identificam com um elevado grau de profissionalismo. O termo occupational serve para 

designar as ocupações que não são qualificadas, em termos de graus académicos, 

referem-se a profissionais semi-especializados ou não especializados, que não seguem 

os critérios identificados com relevantes para o profissionalismo. 
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Wallace (1993) usa o termo profissionalização para distinguir profissões mais 

profissionais de profissões menos profissionais. O grau de profissionalização de 

determinada profissão pode determinar a natureza da relação, positiva ou negativa, entre 

empenhamento profissional e empenhamento organizacional (Vandenberg & Scarpello, 

1994; Wallace, 1993).  

Hall (1968) constatou existirem cinco características presentes no 

profissionalismo: a afiliação a uma comunidade profissional, a crença na obrigação 

social, a crença na auto-regulação, a dedicação profissional e as exigências de 

autonomia.  

A pertença a uma comunidade profissional refere-se à intensidade do 

envolvimento na comunidade profissional e ao uso das instituições profissionais 

enquanto um referente principal. Os indivíduos que permanecem ligados à sua 

comunidade profissional ligam-se a actividades como a leitura de jornais e a assistência 

a conferências. O reconhecimento de uma obrigação social ou empenhamento em servir 

o interesse público, é uma das características mais importantes das profissões 

tradicionais. 

Uma profissão é uma ocupação que garantiu o direito de monopólio para 

fornecer um conjunto de serviços específicos através de licenças estatuárias. Os leigos 

não estão qualificados para julgar a qualidade do trabalho dos profissionais, assim os 

profissionais devem ser julgados pelos seus colegas. A dedicação profissional reflecte o 

sentido de profissão em relação a um campo e a crença de que se quer fazer o trabalho, 

mesmo se poucas recompensas intrínsecas forem avaliáveis. As exigências de 

autonomia referem-se ao desejo dos profissionais de serem livres para tomarem 

decisões acerca do seu trabalho. 
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Hall (1968) não contemplou, no seu modelo de profissionalismo, certos aspectos 

ou características, como o empenhamento em relação a padrões éticos e o 

empenhamento em desenvolver e manter um elevado nível de conhecimentos técnicos, 

como Kerr, Glinow & Schriesheim (1977) fizeram. 

Baugh & Roberts (1994) esclareceram as características do profissionalismo, 

características estas que distinguem as profissões das ocupações, ou as profissões “mais 

profissionais” das profissões “menos profissionais”: (1) um corpo de conhecimentos 

comum, (2) autonomia na aplicação desse conhecimento, (3) empenhamento numa linha 

de trabalho especializada, (4) identificação com a profissão ou linha de trabalho, (5) 

responsabilidade para com a sociedade em relação ao uso ético do conhecimento 

especializado e (6) manutenção colegial dos padrões de desempenho. As profissões, 

para serem caracterizadas enquanto tal, têm que partilhar estas características, podendo 

fazê-lo em maior ou menor grau. Exemplos de profissões: enfermeiros, médicos, 

advogados, juristas, etc. 

A intensidade de uma dada característica pode ser maior para um determinado 

grupo profissional ou poderá mesmo estar ausente para dada profissão. As profissões 

variam segundo o seu grau de profissionalização e as variações podem reflectir as 

diferenças intraprofissionais (Guy, 1985; Hall, 1968; Kerr, Glinow & Schriesheim, 

1977). Por exemplo, em relação às enfermeiras, Hall (1968) concluiu que a crença no 

serviço público e o sentido de vocação em relação à área estão mais estreitamente 

ligados com o sentido de dedicação à profissão.  

Segundo Blau (1988), o corpo de conhecimentos comum ou expertise é 

desenvolvido através de formação especializada e superior ou através de formações de 

longo prazo nas organizações. A autonomia é o direito percebido de fazer escolhas 

acerca dos meios e objectivos associados com o  trabalho. O empenhamento no trabalho 
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e na profissão implica a dedicação em relação ao trabalho e às aspirações de carreira. A 

identificação com uma profissão prende-se com a intensidade da ligação dos indivíduos 

a actividades particulares, como ser membro de associações profissionais ou adquirir 

livros e jornais relacionados com a profissão. A ética e defesa de padrões colegiais são, 

respectivamente a quinta e a sexta característica das profissões ideais. A ética é a 

obrigação percebida de prestar serviço sem preocupação pelos interesses pessoais e sem 

estar emocionalmente envolvido com o cliente. Os códigos de ética são materializações 

das características éticas. A defesa de padrões colegiais é a crença de que esses padrões 

ou regras devem ser reforçados pelos colegas. 

Blau (1988) concluiu que, antes de encetar uma investigação acerca do 

empenhamento na carreira, dever-se-ia questionar se a profissão tem níveis mínimos das 

características profissionais referidas. Se não existirem esses tais mínimos, estudar o 

empenhamento na carreira revelar-se-á inútil.  

Outros autores (Colarelli & Bishop, 1990; Layder, 1984) debruçaram-se sobre o 

empenhamento na carreira. Colarelli & Bishop (1990) distinguiram empenhamento 

profissional de empenhamento na carreira. O empenhamento em relação à carreira é 

caracterizado pelo desenvolvimento de objectivos de carreira pessoais, pela 

identificação e envolvimento com esses objectivos.  

Para Colarelli & Bishop (1990), o empenhamento profissional refere-se ao 

envolvimento profissional dos empregados em relação às suas profissões. Apesar do 

empenhamento numa profissão implicar habitualmente empenhamento na carreira, os 

empregados não profissionais podem sentir-se também empenhados nas suas carreiras 

(cf. com Blau, 1988).  
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5.3. Antecedentes do empenhamento profissional 

 

 O empenhamento na carreira está positivamente relacionado com a necessidade 

de crescimento/progressão, com o envolvimento no trabalho e com o empenhamento 

organizacional (Blau, 1985). 

Colarelli & Bishop (1990) defenderam que a idade, o locus de controlo interno, 

o nível educacional e o ter um mentor relacionam-se positivamente com o 

empenhamento na carreira; o empenhamento na carreira correlaciona-se negativamente 

com a ambiguidade de papéis e o conflito de papéis. 

Aranya & Jacobson (1975) concluíram que o único indicador do empenhamento 

profissional é o primeiro emprego, que está positivamente correlacionado com maiores 

oportunidades de desenvolvimento e o aumento no salário. 

Cherniss (1991), partilhando a mesma perspectiva de Darden, Hampton & 

Howell (1989), crê existirem antecedentes comuns a ambos os focos de empenhamento. 

Esses antecedentes ou preditores relacionam-se com as experiências de trabalho 

desafiadoras, as experiências positivas de desenvolvimento profissional, como a 

mentoria e o coaching, os climas organizacionais de apoio no local de trabalho e o 

trabalho interessante. Blau (1999), por seu lado, postulou que o desempenho de tarefas 

rotineiras, em vez de tarefas complexas e desafiadoras, a leitura de jornais e a pertença a 

associações profissionais, parecem estar correlacionadas de forma positiva com o 

empenhamento profissional afectivo nos primeiros estádios da carreira profissional. 

Kaldenberg et al. (1995) encontraram uma relação entre estado civil, idade e 

empenhamento profissional. As mulheres casadas são mais empenhadas do que as 

solteiras e os trabalhadores mais velhos mais empenhados do que os mais novos. O 

empenhamento na profissão está relacionado também com as atitudes do trabalhador em 
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relação à função, com o tempo dispendido a trabalho, o tempo dispendido com os 

clientes e com os colegas de trabalho, o financiamento da prática da profissão pelo 

próprio e o clima organizacional (relações sociais e coesão social). 

A maioria dos estudos que se debruçaram sobre o empenhamento profissional 

utilizaram uma abordagem unidimensional em relação a este foco de empenhamento no 

trabalho. Desenvolvimentos teóricos e empíricos mais recentes apontam para a natureza 

multidimensional de empenhamento profissional: empenhamento profissional afectivo, 

empenhamento profissional instrumental e empenhamento profissional normativo 

(Irving, Coleman & Cooper, 1997; Meyer, Allen & Smith, 1993). 

Foram identificados uma variedade de antecedentes do empenhamento 

profissional afectivo: as características pessoais, as características estruturais, as 

características relacionadas com o trabalho e as experiências de trabalho. O 

empenhamento profissional afectivo desenvolve-se quando o envolvimento na profissão 

provar ser uma experiência satisfatória, ou seja, se se obtiverem oportunidades para 

executar um trabalho de que se goste e que proporcione o desenvolvimento das 

competências profissionais (Meyer, Allen & Smith, 1993). 

O empenhamento profissional instrumental deverá ser desenvolvido quando o 

indivíduo faz investimentos que podem ser perdidos ou reduzidos em valor, se ele 

mudar de profissão, por exemplo, o estatuto associado à pertença a uma profissão, 

tempo e esforço posto em adquirir competências profissionais específicas (Meyer, Allen 

& Smith, 1993). 

O envolvimento na função, a satisfação na função, o apoio organizacional 

percebido são antecedentes positivos da dimensão custos acumulados (tempo e dinheiro 

gastos na profissão e tempo e dinheiro que seria gasto numa nova profissão) do 

empenhamento profissional instrumental. A função inicial e as experiências 
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organizacionais desempenham um papel importante na afirmação de que os empregados 

tomaram a decisão profissional certa (Blau, 2001). O locus de controlo e a ética de 

trabalho estão mais fortemente ligadas às alternativas profissionais limitadas do que em 

relação aos custos profissionais. Apesar da diferença entre os referentes profissional e 

organizacional, há uma forte correspondência dos custos acumulados com o elevado 

sacrifício pessoal e das alternativas limitadas com as poucas alternativas de emprego 

(Blau, 2001). 

 O empenhamento profissional normativo desenvolve-se como resultado da 

internalização das pressões normativas em prosseguir um curso de acção e o receber de 

benefícios que criem um sentido de obrigação em retribuir, por exemplo, ser membro de 

uma família com história de envolvimento numa profissão particular ou receber apoio 

financeiro para prosseguir a carreira (Meyer, Allen & Smith, 1993). 

O empenhamento normativo está correlacionado positivamente com o 

empenhamento instrumental, quer no caso do empenhamento organizacional quer no 

caso do empenhamento profissional (Meyer, Allen & Smith, 1993). Esta relação 

positiva pode ser explicada, em parte, pelo facto do empenhamento normativo e o 

empenhamento instrumental terem antecedentes comuns. Por outro lado, sentir 

conformidade com as expectativas dos outros (empenhamento normativo) pode 

contribuir para um empenhamento baseado nos custos ou na obrigação. 

As correlações entre empenhamento afectivo e instrumental na profissão e na 

organização são negativas, ainda que relativamente pequenas (Meyer, Allen & Smith, 

1993). 

Irving et al. (1997) concluíram que, nem a idade nem o nível educacional, se 

encontravam significantemente relacionadas com as três formas de empenhamento, 
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contrariando as conclusões de Meyer, Allen & Smith (1993) no que diz respeito à 

relação entre idade e empenhamento profissional afectivo e normativo.  

O locus de controlo correlaciona-se com o empenhamento profissional afectivo e 

com o empenhamento profissional instrumental. A relação entre empenhamento 

profissional instrumental e locus de controlo é explicada pelo facto dos indivíduos com 

um locus de controlo externo perceberem que lhes faltam alternativas, um importante 

aspecto do empenhamento instrumental. 

Um antecedente do empenhamento profissional instrumental trata-se das 

intenções em abandonar a organização. Os grupos profissionais que experimentam 

maiores níveis de empenhamento instrumental têm poucas oportunidades para se 

empregarem fora da organização e, assim sendo, têm menos intenções de abandoná-la. 

A satisfação no trabalho está positivamente relacionada com o empenhamento 

profissional afectivo e normativo (com uma relação forte entre satisfação e 

empenhamento afectivo). Enquanto antecedente do empenhamento profissional, a 

satisfação na função não está significantemente relacionada com o empenhamento 

profissional instrumental (Irving et al., 1997). 

Wallace (1997) sugeriu que as oportunidades de emprego aparecem como 

relevantes no estudo do empenhamento instrumental, no sentido de que quantas mais 

oportunidades avaliáveis, mais empenhados os indivíduos estarão com a organização 

empregadora e com a profissão (o que contraria a posição de Becker (1960), que 

afirmava que quantas mais oportunidades de emprego alternativas, menos 

empenhamento organizacional). A aquisição de competências específicas relacionadas 

com a organização, o grau de participação nas decisões da organização e o número de 

horas trabalhadas por semana e também medidas mais directas: assistência a encontros 

profissionais e leitura de jornais profissionais e publicações, são variáveis que se 
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deveriam juntar às mais tradicionais, no estudo do empenhamento profissional 

instrumental (Wallace, 1997). 

O empenhamento parece desenvolver-se gradualmente ou mudar ao longo da 

carreira do indivíduo (Reilly & Orsak, 1991). O empenhamento organizacional 

instrumental é significantemente maior na fase final das carreiras das enfermeiras. O 

empenhamento para com a profissão por parte dos enfermeiros é maior, não importa o 

estádio da carreira. O afecto está relacionado com a carreira. O empenhamento na 

carreira é tão afectivo quanto o empenhamento organizacional afectivo (Reilly & Orsak, 

1991). 

 

5.4. Consequências do empenhamento profissional 

 

Para os profissionais, o empenhamento na profissão tem um efeito mais forte nas 

consequências de trabalho do que o empenhamento organizacional, porque os 

profissionais podem ser guiados pelas suas expectativas profissionais mais do que pelas 

expectativas organizacionais (Cohen, 2000).  

Baugh & Roberts (1994) sugeriram que o empenhamento profissional terá 

efeitos mais positivos na satisfação e no desempenho no trabalho, quando as exigências 

dos papéis organizacionais e profissionais forem congruentes. O elevado 

empenhamento profissional, associado com o baixo empenhamento organizacional, 

tende, no entanto, a resultar num aumento da percepção de problemas burocráticos e 

como resultado a reduzir a satisfação no trabalho (Baugh & Roberts, 1994). Os 

indivíduos com elevado empenhamento organizacional estão mais bem preparados para 

evitar/ultrapassar ou mitigar as dificuldades no trabalho. Relativamente à qualidade do 

trabalho, os indivíduos que possuem um empenhamento profissional elevado, mas baixo 
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empenhamento organizacional, podem alcançar elevada qualidade no trabalho, mas no 

trabalho que não se centre nas necessidades da organização (Baugh & Roberts, 1994). 

A partir de tais conclusões, poder-se-iam retirar importantes ilações: se um 

elevado empenhamento organizacional conduz a consequências positivas, como a um 

turnover reduzido, a um baixo absentismo, a um melhor desempenho e satisfação, um 

elevado empenhamento profissional, acompanhado por um baixo empenhamento 

organizacional, parece desempenhar um papel neutro ou até negativo, relativamente aos 

comportamentos requeridos pela organização. Para os partidários da complementaridade 

entre domínios, é precisamente da conciliação e do equilíbrio entre empenhamento 

organizacional e empenhamento profissional que se obtêm os maiores níveis de 

desempenho e satisfação no trabalho (Baugh & Roberts, 1994). 

Para Meyer, Allen & Smith (1993), o empenhamento profissional afectivo e 

normativo correlacionam-se positivamente com comportamentos, como a actividade 

profissional, a cidadania, o absentismo e a negligência. Por outro lado, apesar de 

negativamente relacionado com a intenção em deixar a profissão, o empenhamento 

instrumental não está relacionado com o envolvimento profissional e com o 

comportamento de trabalho. O empenhamento afectivo e normativo estão mais 

relacionados do que o empenhamento instrumental, com os comportamentos desejáveis 

em relação à profissão e à organização. Contudo, por vezes, as correlações observadas 

para o empenhamento profissional são mais baixas do que as obtidas em relação ao 

empenhamento organizacional (Meyer, Allen & Smith, 1993). 

 Em termos de investigação teórica e empírica, é evidente a lacuna, no que 

concerne ao estudo das consequências do empenhamento profissional nos 

comportamentos de trabalho. Os estudos analisam as consequências do empenhamento 

profissional elevado, comparativamente com um baixo empenhamento organizacional, 
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contaminados pela ideia de que um elevado empenhamento organizacional é quase 

sempre mais benéfico. E quais as consequências de um elevado empenhamento 

organizacional conjugado com um empenhamento profissional diminuto?  

Parte-se também do pressuposto de que o empenhamento profissional é elevado 

entre os profissionais, mas este pode variar de intensidade consoante as profissões 

estudadas e mesmo dentro de uma mesma profissão (Hall, 1968). 

 

5.5. A medição do construto empenhamento profissional  

 

Em termos de operacionalização do conceito, mais uma vez, o questionário de 

Mowday et al. (1979) foi readaptado e adequado ao empenhamento profissional. A 

maior parte dos estudos, que incidem sobre empenhamento profissional re-utilizam este 

questionário, substituindo a palavra organização pela palavra profissão ou carreira 

(Colarelli & Bishop, 1990; Morrow & Wirth, 1989; Mueller, Wallace & Price, 1992; 

Vandenberg & Scarpello, 1994, Wallace, 1995b). 

Os investigadores interessados no empenhamento profissional mediram-no 

usando uma escala de 15 itens – o PCQ (Professional Commitment Questionnaire). Esta 

escala foi adoptada por Aranya & Ferris (1983 e 1984). Já Dwyer, Welker & Friedberg 

(2000) e Brierley (1996) sugeriram o uso de versões mais reduzidas do PCQ. Morrow & 

Wirth (1989), por sua vez, concluíram que os itens relacionados com o desejo de 

permanecer deveriam de ser eliminados da escala. 

Contudo, existiram outros investigadores que, embora concebendo o 

empenhamento enquanto um construto unidimensional, tentaram construir medidas 

próprias, ou readaptadas de outros instrumentos de medida, que não as propostas por 

Mowday et al. (1979), por exemplo,  Blau (1985). 
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Meyer, Allen & Smith (1993) inquiriram estudantes de enfermagem e 

enfermeiros usando a escala de empenhamento multidimensional, que tinham 

construído para o empenhamento organizacional, substituindo a palavra organização 

pela palavra profissão. Os investigadores escolheram o termo occupation em vez de 

profession, porque acreditam que, quer profissionais quer não profissionais, podem 

sentir empenhamento no trabalho que executam.  

O empenhamento profissional trata-se de um conceito, teorica e empiricamente, 

distinto do empenhamento organizacional. O construto é caracterizado pelas 

incongruências entre investigadores, no tocante à sua definição, conceptualização e 

operacionalização. Os estudos referentes a esta temática preocuparam-se em estudar os 

seus antecedentes e os seus consequentes, com o intuito de melhor compreenderem o 

desenvolvimento do empenhamento profissional e perceberem a sua relação com outros 

focos de empenhamento no contexto de trabalho. 
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6. EMPENHAMENTO ORGANIZACIONAL VERSUS EMPENHAMENTO 

PROFISSIONAL: CONFLITO OU COMPLEMENTARIDADE? 

 

 Uma das temáticas que emergiu mais cedo na literatura, e que incidiu sobre o 

duplo empenhamento ou empenhamento dual, foi a da relação entre empenhamento 

organizacional e empenhamento no sindicato (Conlon & Gallagher, 1987; Reed, Young 

& McHugh, 1994). 

Um dos temas mais fecundos em termos de investigação, e ainda pouco 

explorado, é o da relação entre empenhamento organizacional e empenhamento 

profissional. Trata-se do estudo da complementaridade ou do conflito entre domínios do 

empenhamento em relação ao trabalho, que se dizem distintos. A relação entre 

empenhamento organizacional e empenhamento profissional pode ter consequências 

importantes para a organização empregadora, daí que a natureza da relação entre estes 

dois domínios do empenhamento em relação ao trabalho deva ser estudada. 

A literatura menos recente sobre empenhamento profissional e empenhamento 

organizacional assumiu um conflito inerente entre objectivos profissionais e objectivos 

organizacionais (Wallace, 1993). Argumentou-se que existia uma associação negativa 

entre empenhamento organizacional e empenhamento profissional, ou seja, que o 

empenhamento em relação a um sistema de valores profissionais implicava uma menor 

adesão ao sistema de valores organizacionais.  

Estas abordagens analisavam organizações burocráticas e acreditavam que o 

conflito era devido a restrições na autonomia profissional causada por estruturas 

organizacionais burocráticas. A associação negativa aparece quando o sistema de 

valores profissionais, que enfatiza valores como a autonomia profissional, a 

conformidade com padrões profissionais e éticos, a autoridade colegial e a orientação 
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para o cliente, se confronta com os valores burocráticos, que acentuam a autoridade 

hierárquica, o controlo, a conformidade a normas organizacionais e regulamentos e a 

lealdade organizacional. Assim sendo, um dos domínios do empenhamento terá que se 

anular para que o outro domínio prevaleça: é o jogo da “soma nula”. 

Para Mintzberg (1999), uma organização pode ser burocrática sem ser 

centralizada. A burocracia profissional é uma estrutura muito descentralizada, quer a 

nível horizontal quer a nível vertical. Cada um destes profissionais submete-se somente 

ao controlo colectivo dos colegas, que inicialmente o formaram e socializaram e, daí em 

diante, reservam-se o direito de censurar a actividade, no caso de falta profissional. Os 

comportamentos do trabalho operacional são estáveis e estandardizados, mas esse 

trabalho é também complexo e como tal deve ser controlado directamente pelos que o 

executam. É este o caso dos hospitais, dos contabilistas e, também, das universidades. 

Para Kaldenberg et al. (1995), o conflito de papéis que envolve a profissão e a 

organização pode ser, nada mais nada menos, do que a luta de reconciliação entre 

crença e comportamento, entre “princípio” e “prática” ou entre “o que se diz” e “o que 

se faz”. 

Aranya & Jacobson (1975) acreditaram que o empenhamento organizacional 

estava correlacionado positivamente com o empenhamento profissional. O 

empenhamento organizacional e o empenhamento profissional são fenómenos 

psicológicos e quando uma profissão é parcialmente burocrática, parcialmente 

profissional, pode existir um empenhamento dual. Apesar de correlacionados, tratam-se 

contudo de construtos distintos (Aranya & Jacobson, 1975; Colarelli & Bishop, 1990; 

Meyer, Allen & Smith, 1993; Wallace, 1993). Wallace (1993) chamou a atenção para o 

facto da relação positiva entre estes dois focos de empenhamento não significar 

necessariamente que não haja tensão ou conflito. É possível que haja conflito, mesmo 
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quando existe uma associação positiva (Aranya & Ferris, 1984; Wallace, 1993). O 

empenhamento profissional e organizacional podem associar-se positivamente, no 

entanto, o empenhamento profissional pode ser maior, em média, do que o 

empenhamento organizacional. 

Para Hall (1968), não há necessariamente uma incompatibilidade entre 

empenhamento organizacional e empenhamento profissional. O conflito ocorre dentro 

de um grupo profissional, ou dentro de uma organização, somente se os aspectos 

específicos da burocracia ou profissionalização variarem o suficiente para conflituarem 

com outros aspectos específicos. Em alguns casos, o equilíbrio pode existir, no sentido 

de que um nível particular de profissionalização pode requerer um certo nível de 

burocratização para manter o controlo social. Wallace (1995a) procurou alargar o 

trabalho de Hall (1968) tentando conhecer que características específicas dentro dos 

locais de trabalho burocráticos levam os profissionais a tornarem-se leais ao seu local de 

trabalho, ou mais especificamente, que características da burocracia contribuem para o 

empenhamento dos profissionais. Algumas características estruturais são mais 

importantes para os profissionais empenhados na organização, enquanto outras são mais 

importantes para o empenhamento profissional (Wallace, 1995b). A distribuição das 

recompensas, a participação na tomada de decisão e as oportunidades de carreira são 

mais relevantes para o empenhamento organizacional; a autoridade, a autonomia e os 

laços colegiais mais importantes para o empenhamento profissional. 

O empenhamento organizacional e o empenhamento profissional podem ser 

compatíveis, na medida em que o profissional experiencia e percebe uma situação 

organizacional como reafirmadora e exemplificadora de certos princípios do 

profissionalismo (Thornton, 1970). Alguns desses princípios são os critérios de 

desempenho profissionais, a autoridade em relação aos subordinados e o tipo de 
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supervisão. Quanto mais profissionais forem esses critérios, maior compatibilidade 

existe entre empenhamento organizacional e empenhamento profissional. 

Pollard & Johansen (1998), por seu lado, analisaram o impacto da formalização 

e da centralização no profissionalismo. As percepções de formalização e centralização 

estão inversamente correlacionadas com o profissionalismo e este só se correlaciona 

com a participação na tomada de decisão. 

Mais recentemente, argumentou-se que não há conflito inerente entre 

empenhamento na profissão e na organização, se estiverem presentes uma série de 

influências mediadoras (Aranya & Ferris, 1983; Baugh & Roberts, 1994; Vandenberg & 

Scarpello, 1994; Wallace, 1993 e 1995b). 

Para Wallace (1993), a relação entre empenhamento profissional e 

empenhamento organizacional é moderada por três factores: o grau de 

profissionalização de determinada profissão, a posição dos empregados na organização 

e o tipo de profissão.  

Em relação ao primeiro factor, os objectivos e valores dos empregados, em 

profissões “mais profissionais”, são tendencialmente menos satisfeitos pela organização 

do que os que ocupam profissões “menos profissionais”. 

O segundo factor, que pode influenciar a relação empenhamento profissional e 

empenhamento organizacional, é a posição dos empregados na organização (Aranya & 

Ferris, 1984; Wallace, 1993).  

Por último, a relação entre empenhamento profissional e empenhamento 

organizacional pode variar ao longo das profissões e do sector de actividade. As 

profissões técnico-científicas, como por exemplo, as da área da engenharia e da ciência, 

podem ser mais compatíveis com as organizações do que as orientadas para as pessoas 

(advogados, médicos, professores). O sector público tem, em média, um nível mais 
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baixo de empenhamento organizacional do que o sector privado e as organizações sem 

fins lucrativos (Goulet & Frank, 2002). 

O empenhamento organizacional e o empenhamento profissional assumem uma 

relação não conflituosa, se os papéis profissionais e os papéis organizacionais forem 

congruentes, ou seja, se não existirem exigências de papéis conflituantes (Baugh & 

Roberts, 1994). Reichers (1986) chama a atenção para o facto do conflito gerado entre 

empenhamentos múltiplos ser mais do que um simples conflito de papéis. O conflito 

entre empenhamentos está ligado estreitamente à identidade do indivíduo e ao seu auto-

conceito (Reichers, 1986). Se a organização satisfizer as expectativas dos trabalhadores, 

os seus objectivos e valores profissionais, a relação entre empenhamento organizacional 

e empenhamento profissional será positiva e complementar. Se o conflito entre 

empenhamento organizacional e empenhamento profissional for o resultado de 

exigências de papéis opostos, o conflito será mais agudizado, no caso de locais de 

trabalho altamente burocráticos. 

Os resultados deste estudo sugerem que o empenhamento profissional terá 

efeitos mais positivos na satisfação e desempenho no trabalho, quando as exigências dos 

papéis organizacionais e profissionais forem congruentes. Estes resultados são 

consistentes como os resultados dos estudos de Aranya & Ferris (1983 e 1984). 

Outra explicação avançada, para compreendermos a complementaridade entre 

empenhamento organizacional e empenhamento profissional, é a de que, uma vez 

tomada a decisão de se juntar a uma organização, estes dois domínios podem estar 

sequencialmente dependentes (Vandenberg & Scarpello, 1994). Esta perspectiva sugere 

que o empenhamento profissional é antecedente causal do empenhamento 

organizacional e, assim, as duas formas de empenhamento estão associadas de forma 

positiva. 
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O empenhamento profissional desenvolve-se durante o processo de 

“profissionalização” ou durante o processo de socialização numa profissão. O 

empenhamento organizacional desenvolve-se depois que o indivíduo é aceite na 

organização empregadora. Uma vez que a decisão de juntar-se a uma profissão precede 

a decisão de juntar-se a uma organização, estas duas atitudes são sequencialmente 

dependentes, em vez de mutuamente exclusivas (Aranya & Ferris, 1983; Bamber & 

Venkataraman, 2002; Vandenberg & Scarpello, 1994). 

O conflito organização/profissão é um antecedente causal do empenhamento 

organizacional (Aranya & Ferris, 1983 e 1984; Shafer et al., 2002), ou seja, o 

empenhamento organizacional está directamente relacionado com o conflito percebido. 

Uma determinante do empenhamento organizacional é a congruência/compatibilidade 

das características pessoais e as características organizacionais, ou seja, o ajustamento 

indivíduo/organização. A capacidade de uma organização facilitar o atingir das 

expectativas profissionais poderá afectar o empenhamento na organização. A crença de 

que o conflito organização/profissão influencia o empenhamento organizacional é 

consistente com as teorias da profissionalização (Shafer et al., 2002).  

A relação entre empenhamento organizacional e empenhamento profissional 

poderá ser mais compatível nas organizações profissionais do que nas organizações não 

profissionais. Os indivíduos que experimentam um baixo empenhamento em relação à 

profissão e à organização tendem a perceber um conflito elevado, devido a um 

desajustamento profissional, ou seja, a dificuldades em termos de vocação (Aranya & 

Ferris, 1984). 

Se uma organização valorizar determinada profissão, porque ela é determinante 

para o seu sucesso, a organização estará mais inclinada em desenvolver um sistema de 

valores que seja consistente com o sistema de valores profissionais. Portanto, a relação 
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entre empenhamento profissional e empenhamento organizacional é tanto mais positiva, 

quanto maior for o valor atribuído à profissão pela organização.  

Os indivíduos altamente empenhados na profissão tendem a procurar emprego 

em locais que recompensem e encorajem o seu sistema de valores profissionais, daí a 

associação positiva entre empenhamento profissional e empenhamento organizacional 

(Vandenberg & Scarpello, 1994). 

Contudo, algumas profissões têm maiores oportunidades para seleccionarem os 

seus locais de trabalho do que outras. Além disso, o nível de profissionalização pode ser 

o factor que determina se a relação entre empenhamento organizacional e 

empenhamento profissional é positiva, negativa ou independente. Por último, alguns 

locais de trabalho podem valorizar mais uma profissão do que outros, o que leva a supor 

que a complementaridade entre empenhamento profissional e empenhamento 

organizacional pode variar de organização para organização (Vandenberg & Scarpello, 

1994). 

Hrebiniak & Alutto (1972) analisaram as variáveis ou condições que levaram à 

deterioração do empenhamento organizacional entre os profissionais. Os resultados 

deste estudo indicaram que os factores relacionados com o papel são os factores mais 

importantes na explicação do empenhamento organizacional. A tensão de papéis, os 

anos de experiência na organização e a insatisfação com a progressão na organização 

são as variáveis que explicam o empenhamento organizacional. 

As crenças dos empregados acerca do empenhamento da organização nos 

empregados é uma variável importante no estudo da empenhamento organizacional e do 

empenhamento profissional. A percepção de apoio organizacional será influenciada pela 

frequência, intensidade e sinceridade dos discursos de elogio e aprovação (Eisenberger 

et al., 1986). As outras recompensas como o salário, a posição, o enriquecimento da 
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função e a influência sobre as políticas organizacionais afectarão a percepção de apoio 

organizacional percebida, na medida em que significarem avaliações positivas para o 

empregado. O modo como o trabalho é julgado e avaliado determina se existirá ou não 

conflito entre padrões de desempenho organizacionais e padrões de desempenho 

profissionais, o que, em última análise, depende da capacidade da organização em 

satisfazer as expectativas dos trabalhadores, nomeadamente no que concerne à avaliação 

e julgamento do seu trabalho (Lodahl & Kejner, 1965). À medida que o apoio percebido 

satisfizer as necessidades de elogio e aprovação, os empregados formarão uma crença 

global acerca do empenhamento da organização nos empregados e tenderão a 

desenvolver um laço emocional positivo em relação à organização (Eisenberger et al., 

1990; Eisenberger et al., 1986). Os factores que influenciam a percepção dos 

empregados em relação ao apoio organizacional são as reacções da organização aos 

erros do empregado, as reacções ao desempenho, às sugestões e à doença.  

A satisfação decrescente com as políticas da organização e a falta de autonomia 

são preditores do empenhamento alienador, no caso das enfermeiras (Tumulty, Jernigan 

& Kohut, 1995). 

Hoff (2001) concluiu que os antecedentes mais importantes de um duplo 

empenhamento pareciam ser o clima organizacional, ou seja, a estabilidade percebida 

do trabalho, os relacionamentos sociais dentro da organização, as relações entre 

empregados e gestão, o valor percebido de um indivíduo para a organização, os 

sentimentos acerca do trabalho em si mesmo e a coesão e proximidade em relação ao 

grupo de pares. Estas conclusões são compatíveis com a ideia de que se a organização 

proporcionar oportunidades para os profissionais e satisfizer as suas expectativas, desde 

que não entrem em conflito com os valores profissionais, é mais fácil para os indivíduos 

expressarem orientações múltiplas. 
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Bamber & Venkataraman (2002) afirmaram que somente a identificação 

organizacional parecia contribuir directamente para o conflito organização/profissão. A 

identificação profissional não está directamente relacionada com o conflito, mas 

contribui para a identificação organizacional que, por sua vez, afecta o conflito 

organização/profissão. A imagem profissional (o que os indivíduos pensam que os 

outros pensam acerca da sua organização e da sua profissão) e a autonomia no trabalho 

são preditores da identificação profissional. 

Ao estudar uma amostra de jornalistas, Russo (1998) concluiu que, embora haja 

uma significativa maior identificação para com a profissão de jornalismo do que em 

relação à organização empregadora, há uma relação estatística significativa entre 

identificação organizacional e identificação profissional. No entanto, para muitos 

jornalistas, a identificação profissional e organizacional, a ligação e o empenhamento 

são conceitos indistintos ou sobrepostos, em vez de construtos conceptual e 

operacionalmente separados. Os alvos estão inextrincamente relacionados e confundem-

se com as ligações com os subordinados, colegas de trabalho e leitores, o que suporta a 

sugestão de Becker & Billings (1993) e Reichers (1985) e de se estudarem os alvos 

adicionais e os vários focos do empenhamento. 

Carson et al. (1999) assumiram  que a relação entre empenhamento em relação à 

carreira e o empenhamento organizacional é complexa. Alguns indivíduos possuem um 

elevado empenhamento em relação à sua organização e à sua carreira (empenhados 

duplamente), outros experimentam baixos empenhamentos (não empenhados) e outros 

podem ter um elevado empenhamento numa e um baixo empenhamento noutra 

(carreiristas ou organizacionistas). 

Bartol (1979) e Shafer et al. (2002) afirmaram que, relativamente poucos 

estudos, investigaram o profissionalismo em determinadas profissões, de forma 
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conjunta. Aranya & Ferris (1984), por exemplo, estudaram somente uma das dimensões 

do construto profissionalismo: o empenhamento profissional. Os autores estudaram a 

relação entre o profissionalismo e o conflito organização/profissão. As suas conclusões 

apontaram para o facto de elevados níveis de dedicação em relação a uma profissão e as 

exigências de autonomia estarem associadas ao conflito organização/profissão. 

Wade (1999) investigou uma das características do profissionalismo mais 

importantes: a autonomia no trabalho. A ligação entre autonomia no trabalho e 

autonomia profissional reflecte-se na satisfação com a própria função e no 

empenhamento profissional. 

Uma das principais motivações para se estudar o conflito organização/profissão 

é o facto deste estar associado a certas consequências disfuncionais. Contudo poucos 

estudos analisaram as implicações comportamentais do conflito organização/profissão 

(Shafer et al., 2002). Baugh & Roberts (1994) demonstraram que os níveis elevados de 

consequências positivas em relação ao trabalho, foram conseguidos por indivíduos que 

estavam empenhados, quer na organização, quer na profissão, enquanto que os níveis 

mais fracos pertenciam áqueles que não estavam empenhados em nenhum. 

Aranya & Ferris (1984) e Shafer et al. (2002) apresentaram resultados que nos 

permitem concluir que elevados níveis de conflito organização/profissão estão 

associados com baixos níveis de empenhamento e satisfação no trabalho. Empregados 

com baixos níveis de empenhamento organizacional e satisfação no trabalho estão mais 

inclinados, por sua vez, a expressarem a intenção de abandonar a organização. 

Os indivíduos que estão duplamente empenhados, em relação às suas 

organizações e às suas carreiras, possuem os níveis mais elevados de satisfação no 

trabalho e satisfação em relação à carreira e níveis baixos de intenções de retirada da 

carreira, relativamente aos empenhados só com um foco ou aos não-empenhados. Os 
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empenhados duplamente apresentam sentimentos de empowerment e estão mais 

inclinados a participarem em iniciativas de superação de dificuldades no serviço do que 

outros com níveis mais baixos de empenhamento (Carson et al., 1999). 

A maioria das investigações assumiu uma relação directa entre empenhamentos 

múltiplos e as consequências de trabalho. Somente dois modelos estudaram as 

interrelações entre os construtos empenhamento em contexto de trabalho: Morrow 

(1993) e Randall & Cote (1991). 

Randall & Cote (1991) defenderam que o envolvimento nas funções (crença 

acerca das funções que exercemos e do modo como essas funções preenchem as nossas 

necessidades presentes) é um mediador importante nas interrelações entre 

empenhamento organizacional e empenhamento profissional. O envolvimento nas 

funções influencia o empenhamento organizacional e a importância da carreira directa e 

intensamente. Afecta o empenhamento organizacional, já que os factores situacionais 

foram identificados como o conjunto mais importante de antecedentes de 

empenhamento organizacional. O envolvimento nas funções prevê a importância da 

carreira, porque aumenta o desafio das funções, o que, por sua vez, conduz a uma maior 

identificação para com a carreira. No caso das enfermeiras, o empenhamento 

profissional é o determinante mais importante e mais forte dentre os outros 

empenhamentos, como a organização e o trabalho (Randall & Cote, 1991). 

Para Morrow (1993), o empenhamento profissional, o empenhamento 

organizacional não estão relacionados directamente com os resultados do trabalho, mas 

com o envolvimento nas funções, que medeia a relação entre estas variáveis e os 

resultados de trabalho. O envolvimento nas funções é um foco mais próximo do 

indivíduo e este é capaz de desenvolver uma relação mais forte com este foco, 

relativamente aos demais focos, que estão mais distantes. Cohen (2000) encontrou 
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suporte empírico para o modelo de Randall & Cote (1991), mas não para o modelo 

avançado por Morrow (1993). 

 Finda esta breve incursão sobre a natureza da relação empenhamento 

organizacional/empenhamento profissional, e acerca dos factores que explicam o 

conflito ou a complementaridade, reclama-se a necessidade de um maior número de 

estudos que incidam sobre esta problemática específica e que clarifiquem, sob a forma 

empírica, os desenvolvimentos teóricos. 
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7. DELIMITAÇÃO DO OBJECTO DE ESTUDO E ABORDAGEM 

METODOLÓGICA 

7.1. Definição do objecto de estudo 

 

7.1.1. A enfermagem enquanto profissão 

 

O que constitui uma profissão? Relativamente a esta questão, Freidson (referido 

por Dingwall et al., 1988: 5), argumentou que seria mais útil perguntar: “Que tipos de 

ocupações são essas e como é que dividem o trabalho que tem que ser feito numa 

sociedade?”. Segundo Aydelotte (1990) e Guy (1985), a enfermagem constitui uma 

semi-profissão, porque não preenche todos os requisitos de uma profissão, ou quando 

muito, trata-se de uma profissão emergente (Chitty, 1997), uma vez que a enfermagem 

tem efectuado esforços de forma a preencher os critérios do estatuto profissional. 

Aydelotte (1990) listou algumas das dificuldades encontradas pela enfermagem 

para atingir o estatuto de profissão. A primeira delas prende-se com o facto de existir 

um corpo limitado de conhecimentos, identificado como capaz de sustentar a prática da 

enfermagem. A base de conhecimentos é fraca. Em segundo lugar, a ocupação continua 

a ser praticada por grupos de trabalho segmentados, que variam em termos de educação, 

conjunto de valores e expressam diferentes preocupações. Não existe uma ideologia 

comum. A ocupação não possui também um modo comum de pensamento, no que toca 

à visão do seu próprio trabalho. Por último, a base educacional não é suficientemente 

alargada para proporcionar o estatuto de profissão (Aydelotte, 1990; Beletz, 1990). Os 

programas de formação são curtos, quando comparados com os programas de formação 

de outras profissões e, além disso, a base de conhecimentos não é exclusiva. Para Chitty 

(1997), a enfermagem enquanto profissão emergente assenta numa série de atributos, 



Delimitação do objecto de estudo e abordagem metodológica 

 95
 

realçando a autora o facto de existir, actualmente, um corpo de conhecimentos 

pertencente à enfermagem, uma prática de investigação que conheceu um grande 

desenvolvimento nos últimos vinte anos e uma licenciatura, mestrados e doutoramentos. 

A enfermagem desenvolveu também a sua própria abordagem em relação à prática -  o 

processo de enfermagem, e há uma responsabilidade individual pelo que é feito. 

Contudo, a autonomia e o controlo sobre a prática é uma área controversa, uma vez que 

os médicos desempenham o papel de gatekeepers e é requerida a sua autorização e 

supervisão antes de se iniciar qualquer actividade (Lopes, 2001). Outra das áreas 

controversas é a existência de poucos profissionais de enfermagem a realizarem 

mestrados ou doutoramentos, realidade esta que se explica, em parte, pela 

indiferenciação entre enfermagem profissional e enfermagem técnica (Aydelotte, 1997). 

Além disso, o empenhamento em relação à carreira, a consideração do trabalho 

enquanto componente principal da nossa vida, não é igual para todo o pessoal de 

enfermagem. Por último, a enfermagem possui, ainda, uma autoridade e prestígio 

deficitárias junto do público (Beletz, 1990). 

Carapinheiro (1998) demonstrou que o saber médico assumiu um estatuto de 

dominância profissional no campo da saúde, um estatuto central que reduziu todos os 

outros saberes, nomeadamente os saberes de enfermagem, a saberes periféricos, 

subordinados e dependentes. 

É importante distinguir entre profissão e profissionalismo (Freidson, 1984). O 

profissionalismo é definido como a adopção de um conjunto de atitudes relativas ao 

trabalho e à identidade profissional, que são características dos membros das profissões 

autónomas. Contudo, estas atitudes não asseguram, por si só, o estatuto de profissão, 

uma vez que este carácter depende do fechamento/controlo social e da autonomia 

funcional da profissão. Há uma pressão política para exercer mais controlo sobre os 
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membros infractores, uma formalização dos métodos que controlam os membros da 

profissão e uma elite administrativa de profissionais que foi formada com o fim de guiar 

e avaliar o desempenho dos profissionais e uma estratificação dentro das profissões 

(Freidson, 1984). 

O investimento de certos grupos profissionais, designadamente da enfermagem, 

na obtenção de graus académicos superiores para a sua formação profissional, a criação 

de códigos deontológicos e outros produtos institucionais apenas configuram estratégias 

de profissionalismo (Freidson, 1984 e 1986) e não conquistas da enfermagem em 

direcção aos padrões profissionais (Beletz, 1990). À enfermagem falta a autonomia 

funcional, a capacidade de gerir independentemente as suas próprias funções, a 

quantidade de independência da função, a iniciativa e a liberdade permitida nas 

actividades de trabalho diárias (Nelson, 2002). A autonomia é a variável com maior 

distribuição na explicação das razões pelas quais as enfermeiras diferem quanto ao seu 

empenhamento organizacional (Nelson, 2002). 

 

7.1.2. A enfermagem em Portugal 

 

O desenvolvimento da enfermagem enquanto profissão de saúde em Portugal é, 

em termos históricos, um fenómeno que tem pouco mais de um século (Enfermagem em 

Foco, 1999). 

O processo de profissionalização dos enfermeiros não pode ser 

descontextualizado da concepção da organização do trabalho nos hospitais, marcada 

pela divisão dos que concebem e dos que executam (na linha dos princípios da 

perspectiva taylorista), e de uma concepção de cuidados de saúde, essencialmente 

virada para o tratamento da doença. Este período exigiu uma formação acrescida por 
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parte dos enfermeiros, formação esta inspirada pelo modelo bio-médico então 

dominante, de modo a que os enfermeiros acompanhassem a evolução da ciência e da 

técnica. Sendo assim, a responsabilidade da formação dos enfermeiros, ministrada nas 

Escolas de Enfermagem, era da responsabilidade dos médicos, directores das mesmas. 

Paralelamente a estes enfermeiros surge um conjunto de pessoal menos qualificado – os 

auxiliares de enfermagem, em 1947. As auxiliares de enfermagem, mercê do facto 

justificativo de que um conjunto de tarefas poderia ser exercido por elas, prestavam os 

cuidados aos doentes, ao passo que os enfermeiros desempenhavam tarefas de cariz 

técnico-burocrático, essencialmente (Enfermagem em Foco, 1999). 

Collière (1989) apontou alguns dos factos marcantes na profissionalização dos 

enfermeiros portugueses, entre os quais em 1953, a reivindicação do direito ao 

casamento por parte de algumas enfermeiras, cuja consequência foi a sua prisão pelo 

regime político de então e a supressão da categoria de auxiliar de enfermagem, em 

1974, assegurando-se que num prazo máximo de cinco anos todas as auxiliares de 

enfermagem completassem a sua formação. Eliminaram-se os dois níveis de formação 

para a prestação de cuidados gerais e organizou-se o complemento de formação para 

todos os auxiliares de enfermagem. Conscientes de que esta divisão conduzia à 

fragmentação dos cuidados em tarefas hierarquizadas que prejudicavam a valorização 

social e económica dos cuidados de enfermagem, os sindicatos conseguiram extinguir o 

curso de auxiliares de enfermagem (Enfermagem em Foco, 1999). 

A nível da formação profissional da enfermagem em Portugal, assistiu-se nos 

últimos anos, a um progressivo aumento da escolaridade básica obrigatória para acesso 

ao curso de enfermagem, que veio a culminar no recente ingresso deste curso no ensino 

superior. Segundo Lopes (2001: 16), em 1965, para acesso ao curso de enfermagem 

tornou-se obrigatório o 5º ano liceal; em 1979 tornou-se obrigatório o 11º ano e em 
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1988, o 12º ano. O curso é integrado no Ensino Superior Politécnico em 1988, embora 

essa integração só tenha sido regulamentada em 1990. O curso tinha a duração de três 

anos e conferia o grau de bacharelato. A partir de 1999, o curso passou a ter a duração 

de quatro anos e a conferir o grau de licenciatura. 

O Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros (REPE) surgiu em 

1996, consubstanciado no Decreto-Lei nº161/96, de 4 de Setembro. Definiu os 

princípios gerais do exercício profissional dos enfermeiros e teve como principais 

objectivos salvaguardar os direitos e normas deontológicas de exercício da enfermagem, 

proporcionar cuidados de qualidade aos cidadãos, caracterizar os cuidados de 

enfermagem, especificar a competência dos profissionais de enfermagem legalmente 

habilitados e definir as responsabilidades, direitos e deveres dos profissionais de 

enfermagem. 

Um dos maiores catalisadores do movimento de uma ocupação em direcção ao 

estatuto de profissão é a organização de uma associação voluntária de membros de uma 

ocupação (Freidson, 1984). Na enfermagem temos, como exemplos, a Ordem dos 

Enfermeiros e o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. 

A Ordem dos Enfermeiros é uma associação de direito público constituída em 

1998, cujas atribuições e funcionamento se encontram consagradas no Decreto-Lei nº 

104/98, de 21 de Abril. As suas funções resumem-se, entre outras, à promoção, 

regulamentação e disciplina da prática dos enfermeiros em termos de assegurar o 

cumprimento das normas deontológicas que devem orientar a profissão, à garantia da 

prossecução do interesse e da dignidade do exercício da enfermagem, à definição do 

nível de qualificação profissional dos enfermeiros e regulamentação do exercício da 

profissão, à atribuição do título profissional de enfermeiro e o exercer de jurisdição 

disciplinar sobre os enfermeiros. 
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O estatuto da Ordem dos Enfermeiros inclui o Código Deontológico da 

Enfermagem, que assenta em valores ditos centrais, tais como a vida, a dignidade 

humana, o direito a serem objectores de consciência, a honestidade, o altruísmo, a 

solidariedade nas relações com os doentes, o proporcionar um ambiente agradável e  

privacidade ao doente, o ser confidente do doente, a verdade, a igualdade,  o respeito, 

justiça, humildade, a cooperação e colaboração com outros profissionais de saúde e a 

autonomia do doente. 

A ética da enfermagem é muito mais do que uma característica do 

profissionalismo na enfermagem. Forma o carácter da comunidade de enfermagem, 

dando-lhe significado e especificando os seus valores (Fowler, 1990).  A identidade 

moral da enfermagem reside no ideal do serviço.  

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) é um sindicato filiado na 

CGTP. As sua origens remontam aos anos 20, fase de grande movimentação social, em 

que as parteiras se organizaram no Sindicato Nacional das Parteiras Portuguesas, dando 

posteriormente origem ao Sindicato Nacional dos Profissionais de Enfermagem 

(Enfermagem em Foco, 1999).  

Das publicações sobre enfermagem mais relevantes, destaca-se o Jornal SOS – 

Jornal de Enfermagem, a Revista de Investigação em Enfermagem, a revista Sinais 

Vitais, a revista Enfermagem em Foco e a Nursing. À excepção das duas últimas 

publicações, todas as outras são da responsabilidade da Formasau – Formação e Saúde, 

Lda. Esta entidade ministra ainda acções de formação em enfermagem. 

Um dos estudos pioneiros, realizado tendo como alvo os diferentes contextos de 

produção de cuidados de saúde, hospitais e centros de saúde, foi o de Carapinheiro & 

Lopes (1997). O estudo teve como amostra as chefias de enfermagem dos hospitais e 
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centros de saúde. Trata-se de uma caracterização sócio-demográfica de âmbito nacional 

acerca dos recursos e condições de trabalho dos enfermeiros portugueses. 

As conclusões remetem para a existência de assimetrias que se organizam à 

volta de três eixos principais: assimetria regional, ou seja, existem diferenças entre as 

Regiões de Saúde quanto às idades, carreiras profissionais e vínculos laborais de 

enfermagem: assimetrias entre hospitais centrais e hospitais distritais e entre centros de 

saúde e hospitais, e assimetrias entre os diferentes serviços hospitalares. A propósito 

desta última conclusão, Lok & Crawford (2000 ) concluíram que a cultura ou subcultura 

de cada uma das enfermarias tem um maior efeito no empenhamento do que a cultura 

do hospital. 

 Entre os enfermeiros mais jovens, Carapinheiro (1998) encontrou dois tipos de 

identidade profissional: os que recusam de forma crítica a concepção humanitária, o 

papel psicossocial, mas não se solidarizam com os projectos de revalorização 

profissional, porque os consideram reprodutores do poder médico; os que se deslocam 

para zonas de cuidados médicos estratégicos, como as UCI’s, onde a participação do 

trabalho de enfermagem é uma condição fundamental da eficácia dos cuidados médicos 

(Carapinheiro, 1998). 

Do estudo de Carapinheiro (1998) é possível concluir acerca das diferentes 

identidades profissionais presentes na enfermagem, que se traduzem em subculturas 

díspares, normas, valores e objectivos diferentes, subgrupos profissionais que variam 

em termos de educação e concepções de enfermagem e que, ao fim e ao cabo, não 

firmam o conceito de uma ideologia comum. A identidade profissional dominante 

parece ser  a que valoriza o papel psicossocial do enfermeiro (Carapinheiro, 1998; 

Ferreira, 2003). 
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7.2. As questões de partida/investigação e os conceitos, dimensões e indicadores 

de análise  

 
Tratando-se de um trabalho de investigação com um cariz notoriamente exploratório 

e que pretende estudar o empenhamento organizacional e o empenhamento profissional, 

e a relação assumida entre os dois domínios de empenhamento, nos enfermeiros, este 

estudo de caso é orientado por um conjunto de questões de partida ou questões de 

investigação: 

 
1. Quais as percepções dos enfermeiros acerca da experiência de estar empenhado? 

2. Quais as componentes do empenhamento organizacional identificadas pelos 

enfermeiros? 

3. Quais as dimensões mais importantes dentro de cada tipo de empenhamento 

organizacional? 

4. Quais os factores responsáveis/obstaculizadores do empenhamento 

organizacional dos enfermeiros? 

5. Quais as componentes do empenhamento profissional identificadas pelos 

enfermeiros? 

6. Quais as dimensões mais importantes dentro de cada tipo de empenhamento 

profissional? 

7. Quais os factores facilitadores/dificultadores do empenhamento profissional dos 

enfermeiros? 

8. Existirá conflito ou complementaridade entre empenhamento organizacional e 

empenhamento profissional entre os enfermeiros? 

9. Quais os factores que contribuem para o conflito ou complementaridade entre 

estes dois focos de empenhamento? 
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Em resultado das questões de partida acima formuladas e do enquadramento 

teórico desenvolvido,  elaborou-se o modelo de análise provisório, composto por um 

conjunto de conceitos, dimensões e indicadores, considerados importantes para a feitura 

do nosso instrumento de recolha de dados. 

A grelha de análise foi construída depois da análise das entrevistas, visando 

averiguar que dimensões e indicadores se revelaram importantes do ponto de vista dos 

entrevistados e permitir a emergência dos dados oriundos das entrevistas. Esta grelha 

assumiu-se como um instrumento particularmente útil na análise de conteúdo qualitativa 

dos dados empíricos (ver anexo 1). 

 

7.3.  Metodologia adoptada 

 

 No seio das Ciências Sociais, o modo de conceber o processo de investigação 

não é consensual. São diversas, por vezes, opostas, as abordagens avançadas, duas 

merecendo, todavia, destaque: a hipotético-dedutiva  e a (hipotético-)indutiva. 

A démarche hipotético-dedutiva valoriza o papel primordial e decisivo da teoria, 

nomeadamente nos primeiros momentos da pesquisa. A pesquisa empírica, subordinada 

à construção prévia da problemática e do modelo de análise, desenrola-se sob o signo 

das questões, dos conceitos e, sobretudo, das hipóteses directoras (Gonçalves, 1997). A 

démarche indutiva valoriza a observação e a experiência empírica. O enquadramento 

teórico é flexível e aberto e as teorias corporizam-se à medida que a investigação vai 

avançando. Na nossa investigação, privilegiamos uma abordagem qualitativa, próxima 

de uma démarche indutiva. O estudo qualitativo é caracterizado por questões 

generativas ou de partida, que são questões abertas acerca do fenómeno, por uma teoria 



Delimitação do objecto de estudo e abordagem metodológica 

 103
 

conceptualmente densa acerca do fenómeno, onde predominam as relações entre os 

conceitos.  

Os investigadores, que têm como domínio de estudo a enfermagem, têm vindo a 

utilizar com frequência a metodologia qualitativa, como refere Lopes (2003).  

Visto esta abordagem metodológica privilegiar as técnicas de natureza 

qualitativa, face à lacuna constatada em termos de medição do construto empenhamento 

organizacional, igualmente extensível a outros domínios do empenhamento em contexto 

de trabalho, e aos apelos para que os investigadores se debruçassem em investigações 

futuras sobre a experiência individual de estar empenhado (Reichers, 1985; Zangaro, 

2001), decidimos usar a entrevista enquanto técnica de investigação no presente estudo. 

De facto, os estudos sobre o empenhamento não enveredaram por caminhos que 

privilegiassem as percepções e definições individuais acerca do que é o empenhamento 

e o que o desencadeia (Reichers, 1985: 472). Da revisão da literatura realizada, 

encontramos somente três estudos sobre empenhamento que fizeram uso de técnicas 

mais qualitativas: o de McNeese-Smith (2001), que se centrou no empenhamento 

organizacional das enfermeiras, o de Russo (1998), que visou o estudo da identificação 

organizacional e da identificação profissional dos jornalistas e, por último, o de Sturges 

& Guest (2001), que se debruçou sobre o empenhamento organizacional dos recém-

licenciados. Um outro estudo que, embora não directamente relacionado com o tema de 

estudo, emergiu como interessante, foi o estudo sociológico de Lopes (2001) acerca da 

recomposição profissional da enfermagem. 

A entrevista, como afirmou Ruquoy (1997) permite uma análise directa (in loco) 

das atitudes, valores, crenças e percepções do indivíduo. Ao contrário do inquérito por 

questionário, os métodos de entrevista caracterizam-se por um contacto directo entre 
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investigador e seus interlocutores e por uma fraca directividade por parte daquele 

(Quivy & Campenhoudt, 1992). 

A entrevista é particularmente útil na análise do sentido que os actores dão às 

suas práticas e aos acontecimentos com os quais se vêem confrontados. As suas 

principais vantagens estão associadas ao grau de profundidade das informações 

recolhidas, à flexibilidade e à fraca directividade desta técnica, que assim permite 

recolher os testemunhos dos entrevistados, respeitando os seus próprios quadros de 

referência, a sua linguagem (Quivy & Campenhoudt, 1992: 195). 

A fim de concebermos o instrumento de recolha de dados, começamos por reunir 

e explorar os questionários presentes nos vários estudos por nós consultados que, na sua 

maioria, utilizavam ou se baseavam no OCQ ou usavam o questionário de Meyer & 

Allen (1997), com o propósito de retirar daí algumas ideias para a construção do guião 

da entrevista. As questões foram inspiradas por estas fontes previamente publicadas e 

também pelas entrevistas presentes em outros estudos (Lopes, 2001; McNeese-Smith 

2001; Russo, 1998). Algumas das questões, presentes nessas grelhas de entrevista, 

foram ajustadas ao nosso objecto de estudo, depois de ligeiramente modificadas, outras 

inspiraram outras questões. 

Optámos pela variante entrevista semidirectiva ou semi-estruturada, ou seja, por 

um tipo de entrevista que não é inteiramente fechada nem totalmente aberta. 

Concebemos um guião de perguntas, que nos serviu de guia, contudo não colocamos 

necessariamente as perguntas na ordem em que as havíamos anotado, procurando antes 

colocar as questões no momento mais apropriado e aproveitando a direcção do discurso 

do interlocutor, de forma que as questões chegassem ao entrevistado da forma mais 

natural possível e respeitando a sequência do seu pensamento. Não caímos, porém, na 

tentação de nos afastar dos nossos objectivos de investigação, ao deixarmos que o 
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entrevistado fosse arrastado pelo sabor do seu pensamento (Ghiglione & Matalon, 1993;  

Quivy & Campenhoudt, 1992; Ruquoy, 1997). 

Relativamente ao pré-teste da entrevista, decidimos não o fazer, dado a 

particularidade da abordagem metodológica por nós adoptada e o tipo de amostragem 

por nós seleccionado. À medida que encetássemos as primeiras entrevistas, caso 

achássemos oportuno introduzir quaisquer alterações, fá-lo-iam, em consonância com a 

perspectiva oportunista de recolha de dados por nós assumida desde o início. 

Estudos há que pela sua natureza – a apreensão de lógicas e de processos sociais, 

onde não se justifica o recurso a amostras com elevado número de elementos, assim 

sendo as soluções de amostragem representativas perdem pertinência, sendo 

substituídas por amostragens intencionais, casuísticas, “em bola de neve” ou teóricas. A 

amostragem intencional foi a escolhida enquanto técnica ou procedimento para a 

escolha de um sub-conjunto da população. Os elementos da amostra foram 

seleccionados de acordo com um certo número de critérios estabelecidos pelo 

investigador, tais como a idade, o sexo, o ser enfermeiro de centro de saúde ou 

enfermeiro hospitalar.  Tentou-se abarcar a diversidade de situações relevantes, num 

processo de encadeamento de casos até alcançar um nível de saturação da informação, 

ou seja, até se atingir um ponto onde o “rendimento informativo marginal”, 

acrescentado por cada novo elemento da amostra,  se aproximasse da insignificância 

(Glaser & Strauss, 1967; Gonçalves, 1997). 

 

As entrevistas realizadas tiveram a duração de 40 a 65 minutos. Algumas delas 

decorreram no local de trabalho do entrevistado (Centros de Saúde, Hospital), em salas 

de reuniões, outras aconteceram no lar dos entrevistados. No final realizamos 27 

entrevistas: 16 enfermeiros(as) que exerciam a sua profissão em Centros de Saúde (uma 
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sede e uma extensão, da Sub-Região de Saúde de Braga) e 11 enfermeiros(as) que 

trabalhavam nos Serviços Diferenciados de dois Hospitais do Minho (Norte do País). 

O ambiente em que decorreram as entrevistas foi, regra geral, calmo, silencioso 

e cordial. As entrevistas foram gravadas, mediante o consentimento informado dos 

entrevistados, e transcritas na íntegra pela investigadora, à medida que estas se 

sucediam no tempo. 
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8. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

8.1. Caracterização da amostra  

 

A amostra é constituída por vinte e sete enfermeiros, onze enfermeiros a 

trabalhar nos cuidados de saúde diferenciados (Hospitais) e dezasseis enfermeiros a 

exercerem funções nos cuidados de saúde primários (centros de saúde). A percentagem 

de enfermeiros dos centros de saúde entrevistados é de 59%, enquanto que os 

indivíduos que trabalham nos hospitais referem-se a 41% do total dos inquiridos. 

Relativamente aos enfermeiros a exercerem funções nos centros de saúde, cinco 

trabalham numa extensão, onze trabalham na sede de um centro de saúde. Ambos os 

centros de saúde pertencem à Sub-Região de Saúde de Braga. Quanto aos indivíduos 

que exercem a sua profissão em centros hospitalares, nove ao Hospital A e dois 

pertencem ao Hospital B. Ambos os hospitais se situam no Minho, no Norte de 

Portugal. 

Quanto às idades, o quadro seguinte ilustra que cerca de 71% dos entrevistados, 

portanto a maioria, tem idades situadas entre os 20 e os 40 anos. Somente 11% dos 

inquiridos (3) apresentam idades situadas no intervalo 51-60 anos. 

 

Classes de idades Número de entrevistados % Percentagem 
20-30 11 41% 
31-40 8 30% 
41-50 5 18% 
51-60 3 11% 
> 60 0 0% 
Total 27 100% 

Quadro 1– Distribuição dos indivíduos entrevistados por classes de idades, em número e 

percentagem 

 

Relativamente ao género, participaram da amostra 17 (63%) enfermeiras e 10 

(37%) enfermeiros. 16 enfermeiros são casados (59%) e 9 são solteiros (33%). Dos 

casados, somente 2 (7%) dizem não ter filhos.  

Uma variável com importância neste estudo foi a variável habilitações 

académicas. A distribuição na amostra foi a seguinte: 
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Habilitações académicas 

Número de 
entrevistados 

% 
Percentagem  

Licenciatura 15 56% 
Bacharelato 9 33% 

Curso Geral de Enfermagem 2 7% 
Curso de Auxiliar de Enfermagem 1 4% 

Total 27 100% 
Quadro 2 – Distribuição dos indivíduos entrevistados por habilitações académicas, em 

número e em percentagem 

 

Verificou-se existir um maior número de enfermeiros com licenciatura em 

Enfermagem (cerca de 56% da amostra), embora seja importante destacar que, em 

alguns casos, a licenciatura foi obtida passado alguns anos de actividade profissional 

(através do Complemento de Enfermagem ou obtida por equivalência aquando da 

obtenção da especialização). 33% da amostra apresenta o bacharelato e 7% concluiu o 

Curso Geral de Enfermagem, que exigia como habilitações literárias de base o antigo 5º 

ano do Liceu (o correspondente ao  9º ano, do 3º ciclo do ensino básico, nos dias de 

hoje). 

Quanto à categoria profissional, o quadro seguinte evidencia a elevada 

percentagem de enfermeiros graduados, que participaram no estudo, representando 48% 

dos entrevistados. Em seguida, surge a categoria de enfermeiro de nível 1, com cerca de 

8 inquiridos (30% da amostra) e a categoria de enfermeiros especialistas, com um total 

de 5 inquiridos (18% da amostra). 

 

 
Categoria profissional 

 
Número de entrevistados 

% Percentagem 

Enfermeiro-chefe 1 4% 
Enfermeiro especialista 5 18% 
Enfermeiro graduado 13 48% 
Enfermeiro de nível 1 8 30% 

Total 27 100% 
Quadro 3 – Distribuição dos indivíduos entrevistados por categoria profissional, em 

número e em percentagem 

 

De salientar que dos 5 enfermeiros especialistas, 4 trabalham no Hospital A e 1 é 

enfermeiro especialista no centro de saúde. Dos enfermeiros graduados, nenhum tem 

qualquer especialidade. As especialidades de enfermagem, presentes na amostra, são 

variadas: Saúde Materna e Obstetrícia (1); Saúde Infantil e Pediátrica (1); Enfermagem 

de Reabilitação (1); Saúde Comunitária (1) e Enfermagem Médico-Cirúrgica (1). 
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A categoria profissional dominante nos centros de saúde é a de enfermeiro 

graduado (9 profissionais, ou seja, 56% da amostra), seguida da categoria enfermeiro de 

nível 1 (6 profissionais, ou seja, 38%). Nos hospitais, as categorias profissionais mais 

frequentes são as de enfermeiro especialista (36%) e a de enfermeiro graduado (36%), 

que constituem, em conjunto, 72% da amostra. 

Quanto aos serviços em que se inserem os enfermeiros que trabalham em 

cuidados de saúde diferenciados, temos que 2 trabalham na Unidade de Cuidados 

Intensivos de Neonatologia, do Hospital B; no Hospital A, a distribuição é a seguinte:  2 

no Bloco Operatório do Hospital A, 1 na Obstetrícia, 1 na Neonatologia, 1 na 

Neurocirurgia, 1 na Medicina  Homens, 1 na Cirurgia, 1 na Pediatria e 1 na 

Hemodiálise. 

Relativamente ao vínculo contratual dos profissionais de enfermagem estudados, 

a maioria tem um vínculo definitivo, fazendo parte do quadro de pessoal da instituição 

de saúde em que trabalham (cerca de 78%), embora entre os profissionais mais jovens 

(categoria de idades compreendida entre os 20-30 anos), haja uma presença significativa 

de contratos individuais de trabalho (4 enfermeiros, cerca de 22% da amostra). 

A maioria dos entrevistados diz pertencer a sindicatos da profissão (81% da 

amostra) e todos se encontram obrigatoriamente inscritos na Ordem dos Enfermeiros. 

No que concerne à antiguidade/tempo de serviço na organização em que 

actualmente trabalham, registe-se que, nos hospitais, observa-se uma antiguidade maior: 

64% dos profissionais inseridos na amostra, e que elegeram o hospital como local de 

desempenho da sua profissão, têm mais de 11 anos de serviço nestas organizações. Nos 

centros de saúde, o tempo de serviço é menor, registando-se cerca de 88% dos 

profissionais, presentes na amostra, com menos de 11 anos de serviço em prol da 

organização. 

 

Antiguidade na 
organização 

Nº 
entrevistados 

Hospital 

%  
Percentagem 

Nº  
entrevistados Centro 

de Saúde 

% 
Percentagem 

<5 2 18% 6 38% 
5-10 2 18% 8 50% 

11-25 2 18% 0 0% 
16-20 3 28% 0 0% 
>20 2 18% 2 12% 

Total 11 100% 16 100% 
Quadro 4 – Distribuição dos indivíduos entrevistados por antiguidade na organização, em 

número e em percentagem 
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Relativamente à antiguidade na profissão, temos que 72% dos enfermeiros que 

trabalham em hospitais, na nossa amostra, têm uma antiguidade profissional superior a 

11 anos. Comparativamente, nos centros de saúde estudados, 75% dos profissionais que 

aí trabalham têm uma antiguidade inferior a 11 anos na profissão. 

 

Antiguidade na 
profissão 

Nª de 
entrevistados 

Hospital 

% 
Percentagem 

Nª entrevistados 
Centros de saúde 

% 
Percentagem 

<5 2 18% 4 25% 
5-10 1 9% 8 50% 

11-15 3 28% 1 6% 
16-20 3 28% 0 0% 
>20 2 18% 3 19% 

Total 11 100% 16 100% 
Quadro 5 – Distribuição dos indíviduos entrevistados por antiguidade na profissão, em 

número e em percentagem 
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8.2. O empenhamento em contexto de trabalho 

Este sub-capítulo pretende analisar quais os focos de empenhamento que surgem 

como mais importantes para a amostra de enfermeiros estudada. Perguntou-se aos 

enfermeiros o que entendiam por empenhamento no trabalho, com o intuito de avaliar 

que focos de empenhamento emergiam como centrais, segundo a sua própria percepção 

e interpretação da realidade. 

Na generalidade, os enfermeiros percebem o seu empenhamento em contexto de 

trabalho como impulsionado por vários focos, por vezes, relacionados entre si. Vejamos 

o quadro: 

 

Variáveis Número de referências 
Foco no doente 14 

Envolvimento nas funções profissionais 14 
Desenvolvimento e actualização profissional 6 

Satisfação com o trabalho 5 
Equipa de trabalho 5 

Competência profissional  3 
Responsabilidade profissional  3 

Rendimento exigido pela organização  2 
Qualidade do trabalho 1 

Pontualidade 1 
Motivação pessoal 1 

Foco no serviço 1 
Área de actuação 1 

Mudança 1 
Quadro 6- Frequência das referências aos focos /variáveis identificadas pelos entrevistados 

 
As variáveis identificadas, como mais importantes para o empenhamento dos 

enfermeiros, foram o empenhamento em relação ao doente, seguido do envolvimento 

nas funções profissionais, do desenvolvimento e actualização profissional, satisfação 

com o trabalho e do grupo/equipa de trabalho. O foco de empenhamento que mais 

sobressaiu foi o foco empenhamento profissional (envolvimento nas funções 

profissionais, gosto pela profissão, desenvolvimento e actualização profissional).  

O dimensão que mais se destacou foi o envolvimento nas funções profissionais,  

caracterizado pela realização das tarefas para além das formalmente prescritas, o gosto 

pela área de trabalho que se está a desenvolver, a realização pessoal oriunda das funções 
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exercidas e a qualidade posta na realização das funções, conforme testemunham alguns 

enfermeiros: 

 

“É para além de realizar todas as funções que nos estão incumbidas, tentar realizá-las… 
Não é fazer aquilo que somos obrigados a fazer. É fazer as coisas que sabemos e 
podemos, pensando que estamos a fazer o melhor e a dar o melhor de nós próprios. É 
durante o trabalho dar o meu máximo, estar o mais concentrado possível nas minhas 
tarefas e estar obviamente com uma atitude reflexiva sobre as coisas.” (Entrevistado nº 
1, enfermeiro hospitalar) 
 
“No trabalho empenho-me, não digo mais do que devia, mas acho que me empenho 
bastante. Também porque neste momento estou a fazer uma coisa de que gosto: os 
domicílios e dentro dos domicílios a trabalhar no tratamento de feridas crónicas. Acho 
que estou muto empenhado e, se calhar, se estivesse a trabalhar dentro de centro de 
saúde, não estaria com tanto empenhamento.” (Entrevistado nº 23,  enfermeiro de centro 
de saúde). 
 

“Significa produzir com qualidade indo de encontro à quantidade. Temos que produzir 
com qualidade, só depois conseguir com a qualidade que queríamos, a quantidade que 
devemos dar.” (Entrevistado nº 11, enfermeiro hospitalar). 
 

Outro dos focos mais apontados como capazes de gerar empenhamento em 

contexto de trabalho foi o foco no doente ou cliente. Os exemplos a seguir apresentados 

reflectem a orientação para o doente, para as suas necessidades e bem-estar, sendo este 

considerado a razão de ser da profissão. 

 

“No momento em que entro no hospital tenho de dar o meu máximo, as pessoas com 
quem trabalho, os doentes devem sentir que estou ali para eles.” (Entrevistada nº 5, 
enfermeira hospitalar) 
 
“A coisa mais importante é estar disponível para o doente. Há pessoas preocupadas em 
fazer registos, e isso tem o seu valor, mas o estar no papel do doente, tentar chegar até 
ele, é o mais importante.” (Entrevistada nº 14, enfermeira de centro de saúde) 
 

“É muito importante estar empenhada. A ajuda que posso dar ao utente é saber ouvir, 
que é um pouco difícil, o poder dar uma palavra amiga (…) (Entrevistada nº 24, 
enfermeira de centro de saúde). 
 
“Satisfazer as necessidades de quem nos procura. Se atendermos bem os doentes, 
estamos a trabalhar com empenho na nossa profissão.” (Entrevistada, nº 26, enfermeira 
de centro de saúde) 
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O desenvolvimento e actualização profissional é também caracterizado como 

uma importante fonte de empenhamento em contexto de trabalho, conforme 

testemunham alguns enfermeiros: 

 

“Significa que eu esteja na retaguarda a evoluir nos aspectos práticos daquilo que eu 
faço e a preocupar-me com o aspecto da formação dos meus colegas e, assim, é algo 
muito mais profundo do que fazer tudo muito correcto, é mais um trabalho de casa, de 
actualização, de investimento pessoal (…) (Entrevistado nº 3, enfermeira hospitalar). 
 
“Empenhado é estar actualizado em relação à profissão, aos desenvolvimentos, às 
actualizações.” (Entrevistado nº 8, enfermeiro hospitalar). 

 
Relativamente a outras dimensões do empenhamento profissional, foram ainda 

referidos a satisfação com o trabalho,  a identificação com os seus objectivos e valores e 

a competência e responsabilidade profissional. Eis alguns excertos ilustrativos: 

 

“É, em primeiro lugar, gostar do que estou a fazer(…)” (Entrevistada nº 12, enfermeira 
de centro de saúde) 

 
“Tem a ver com competência … Eu acho que se nós formos competentes e responsáveis 
naquilo que fazemos…O empenhamento é a competência que possuímos. Competência 
profissional…” (Entrevistada nº 2, enfermeira hospitalar) 
 
“Sem dúvida ser competente, fazer o melhor que se sabe e pode (…)” (Entrevistada nº 
17, enfermeira de centro de saúde) 
 
“Temos que gostar daquilo que fazemos, se não gostarmos, não nos podemos empenhar 
(…) (Entrevistada nº 21, enfermeira de centro de saúde) 
 

A equipa de trabalho é apontada por alguns entrevistados como um elemento 

capaz de contribuir para o empenhamento em contexto de trabalho: 

 

“Ter carinho com as pessoas, relacionar-se bem com os colegas, para mim isso é ter 
empenhamento no trabalho.” (Entrevistada, nº 17, enfermeira de centro de saúde) 
 
“Outra dimensão que eu considero que pesa muito é o trabalho em equipa. Estar 
empenhado é também estar empenhado em equipa, tentar ser o foco de motivação onde 
estou inserido.” (Entrevistado nº 8, enfermeiro hospitalar) 
 
As percepções acerca do que é estar empenhado em contexto de trabalho 

parecem  invocar parcamente o foco gestão de topo e ignorar o foco  supervisor. 

Somente dois dos indivíduos inquiridos apontam a pontualidade e o desempenho 
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exigido pela organização, enquanto factores que demonstram o empenhamento no 

trabalho. 

A maioria dos entrevistados parece não distinguir os múltiplos focos de 

empenhamento, associando e estabelecendo relações entre eles, como testemunha este 

enfermeiro: 

 

“Estar empenhado será para já cumprir os desígnios da profissão, tudo aquilo que são 
padrões da profissão, padrões de qualidade, assistenciais. Estar empenhado será também 
manter níveis de motivação elevados de várias maneiras. Empenhado é estar actualizado 
em relação à profissão, aos desenvolvimentos, às actualizações. Outra dimensão que eu 
considero que pese é o trabalho em equipa (…)” (Entrevistado nº 8, enfermeiro 
hospitalar) 

 
 

8.3. O empenhamento organizacional 

 

Este sub-capítulo visa analisar a(s) componente(s) do empenhamento 

organizacional, dominantes entre os enfermeiros, por nós entrevistados. A análise dos 

dados permitiu averiguar quais as dimensões do empenhamento organizacional mais 

relevantes do ponto de vista dos entrevistados: o empenhamento organizacional 

afectivo, instrumental e  normativo. 

 

8.3.1. Os factores que encorajam a permanência na organização 

 

A literatura, acerca dos factores que levam a que os indivíduos permaneçam na 

organização, distingue entre aqueles indivíduos que permanecem nela porque querem 

(empenhamento afectivo), porque necessitam (empenhamento instrumental) ou porque 

se sentem obrigados a tal (empenhamento normativo). 

Quando confrontados com a questão que remetia para as razões que justificavam 

a sua permanência na organização, os entrevistados parecem dividir-se em dois grupos. 

Aqueles que não se identificam com os objectivos e valores da organização e/ou não 

gostam de trabalhar nela revelam que as razões da sua permanência se relacionam com a 

necessidade, com razões instrumentais, como exemplificam estes testemunhos: 
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“Os factores que me encorajam a permanecer na organização onde trabalho são a 
segurança no emprego, os factores económicos. Se encontrasse condições idênticas de 
segurança, económicas, ligeiramente superiores ou inferiores… O factor qualidade e 
satisfação no trabalho seria determinante.” (Entrevistado nº 8, enfermeiro hospitalar). 

 
“Passa muito por fazer parte da equipa de apoio domiciliário (…) Estou perto de casa, 
na cidade onde moro.” (Entrevistado nº 23, enfermeiro centro de saúde). 

 

Os entrevistados que gostam de trabalhar na organização, têm prazer em 

trabalhar nela justificam-se com razões afectivas (empenhamento organizacional 

afectivo e afectividade em relação às funções) e razões instrumentais, ou somente com 

explicações de tipo instrumental, conforme ilustra o quadro seguinte: 

 

Variáveis Frequência  
Proximidade geográfica  13 

Equipa 9 
Gosto em trabalhar no serviço 5 

Estabilidade económica 3 
Segurança  profissional 3 

Qualidade no atendimento 2 
Satisfação dos doentes 2 

Projectos na organização 2 
Realização profissional 1 
Objectivos da empresa 1 

Autonomia 1 
Bom ambiente de trabalho 1 

 
Quadro 7 – Frequência das referências feitas pelos entrevistados em relação às variáveis 
identificadas como afectivas ou instrumentais 
 

Somente um dos indivíduos justifica a sua permanência com o facto de se sentir 

obrigado, pelo dever de lealdade em relação à organização, organização esta que lhe deu 

o primeiro emprego e que sempre o tratou bem. 

 

 

8.3.2.O empenhamento organizacional afectivo 

 

O empenhamento organizacional afectivo foi considerado, neste estudo, como 

um construto multidimensional, constituído por uma forte identificação com os valores 

e objectivos da organização, o afecto e gosto em trabalhar na organização, o desejo de 

permanecer na organização. 
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Relativamente à identificação com os valores e objectivos da organização, cerca 

de metade dos entrevistados diz concordar com os valores e objectivos da organização: 

 

“Na generalidade, identifico-me com os valores e objectivos do hospital A, porque o 
hospital A vai de encontro à humanização dos serviços, que eu acho que é o mais 
importante neste momemto. Eu acho que a técnica é igual em todo o lado. Eu já vi em 
Londres…Os aparelhos existem em toda a parte do mundo. É uma questão de mais ou 
menos destreza manual, ter mais ou menos…O aspecto humano é que faz a diferença. 
Eu acho que têm investido bastante.” (Entrevistada nº 3, enfermeira hospitalar) 
“Identifico-me com os valores e objectivos da organização, porque a instituição onde 
trabalhamos, enfrentamo-la diariamente, automaticamente somos uma organização. 
Embora haja desvios (…), a verdade é que nós temos um objectivo – o doente, a pessoa. 
O objectivo da organização é o doente. Neste sentido identifico-me com o serviço onde 
trabalho, mas também com a instituição em geral.” (Entrevistada nº 2, enfermeira 
hospitalar) 
 

Se atentarmos na última parte deste testemunho, vemos que a entrevistada 

direcciona a sua identificação, em primeiro lugar em relação ao serviço e, só depois, 

para a instituição em geral. Um outro entrevistado refere-se também ao serviço 

enquanto foco mais próximo: 

 
“Identifico-me muito com os valores e objectivos do meu serviço. O sítio onde trabalho 
implica uma relação muito próxima com as crianças em início de vida (…) e os valores 
veiculados são os de cuidado de parceria. Já tive trabalhos nessa área, foi um área que 
me interessou, estou perfeitamente integrado e identificado com os objectivos da 
unidade onde trabalho. Em relação às outras unidades, não as conheço, portanto não me 
pronuncio.” (Entrevistado nº 1, enfermeiro hospitalar) 

 

Um outro entrevistado refere uma identificação com um foco mais próximo de 

si: a equipa de trabalho:  

 
“Os objectivos da instituição nunca me foram apresentados. Nós aqui é que traçamos os 
nossos objectivos. A equipa funciona muito bem. Funcionamos como uma equipa, 
entendemo-nos bem.” (Entrevistado nº 16, enfermeiro de centro de saúde) 

 

A outra metade dos inquiridos manifesta discordância e não identificação com os 

valores e objectivos da organização, porque a prática mostra não ser coincidente com o 

plano teórico, concordam com os objectivos e valores escritos, mas não com o que se 

passa com a sua implementação no dia-a-dia. Atentemos aos exemplos seguintes: 

 

“No papel sim. Com os objectivos perfilhados no papel identifico-me, com aquilo que 
se passa é que não. Às vezes, os critérios que se utilizam para definir determinadas 
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coisas não são os mesmos, o que está escrito é uma coisa, o que se faz é outra. Há sem- 
pre maneira de dar a volta. É esse tipo de coisas, digamos de “joguinhos” de quem 
manda, de quem está à frente do serviço e da instituição que, às vezes, me desanima.” 
(Entrevistada, nº 4, enfermeira hospitalar) 
 

“Não gosto de trabalhar no hospital. O serviço onde trabalho gosto, tem boas condições. 
Identifico-me com os objectivos, mas não acredito neles. Não vejo por parte da 
Direcção de Enfermagem uma procura de que esses ideais sejam coincidentes com a 
prática.” (Entrevistado nº 8, enfermeiro hospitalar) 
 
“Acho que estou melhor do que a organização. A organização em si mesma tem 
algumas lacunas, algumas falhas, penso que não funciona a 100% (…) Quando estava 
no hospital, havia mais dinamismo, as coisas funcionavam melhor do que aqui no centro 
de saúde. Aqui nota-se aquela ideia do funcionário público, que faz só o que deve fazer, 
ou quanto menos fizer melhor. Eu costumo dizer que se quisesse montar uma empresa 
privada dentro da enfermagem podia contar com 20% dos profissionais desta casa.” 
(Entrevistado nº 23, enfermeiro centro de saúde) 
 

No que diz respeito ao afecto, ao prazer em trabalhar na organização, as opiniões 

dividem-se, não se registando um consenso. A maioria refere gostar de trabalhar no 

serviço e na organização onde actualmente trabalha. Outros referem apenas gostar do 

serviço onde desempenham a sua profissão, mas não gostarem de trabalhar na 

organização. Outros ainda apontam gostar de trabalhar na organização, mas mostram 

desagrado em relação ao serviço onde exercem as suas funções profissionais. O foco 

serviço, pela sua proximidade em relação ao dia-a-dia dos enfermeiros, ganha algum 

destaque nos discursos dos inquiridos. 

 

Relativamente à dimensão desejo de permanecer na organização, é possível 

vislumbrar quatro atitudes diferentes: a perspectiva de um futuro comum (o desejo de 

continuar na organização toda a vida profissional), o desejo de permanecer a médio 

prazo, o desejo de abandonar o serviço onde se trabalha e a vontade de abandonar a 

organização. 

 Cerca de metade dos entrevistados refere que gosta de trabalhar na organização e 

que deseja aí permanecer toda a sua vida profissional, mas alguns entrevistados não 

manifestam o desejo de permanecer toda a sua vida profissional na organização. 

Vejamos alguns testemunhos: 

 
“Sempre, é muito tempo. Neste momento, sinto-me contente com o que faço, sinto-me 
bem. Vai depender de muita coisa…Neste momento, eu não penso em sair. Cada vez 
menos, hoje em dia, nada dura para sempre. Sou uma pessoa que não consigo estar 



Análise e interpretação dos resultados 

 118
 

muito tempo a fazer a mesma coisa, preciso de estímulos, de objectivos maiores.” 
(Entrevistada, nº 10, enfermeira-chefe) 
 
“Tenho outras perspectivas. Não estou mal, mas não quero ficar por aqui.” 
(Entrevistado nº 16, enfermeiro de centro de saúde) 
“O meu objectivo a longo prazo é a vertente ensino. Não é sair desta área, mas é 
dedicar-me ao ensino da enfermagem.” (Entrevistado nº 21, enfermeiro de centro de 
saúde) 
 

Alguns elementos da amostra desejam abandonar a organização: 

“Eu estou em conflito… Por um lado, a estabilidade, por outro, outros interesses. Vou 
arriscar, tentar ver como é…” (Entrevistada nº 3, enfermeira hospitalar) 
 
“Já pensei em mudar para o centro de saúde, por causa da melhor qualidade de vida, o 
horário que é fixo, o facto de podermos gozar fins-de-semana e o trabalho não ser tão 
intenso. Além disso, o centro de saúde tem outra motivação: a prevenção.” 
(Entrevistado nº 6, enfermeiro hospitalar) 
 
 
Uma entrevistada refere o seu desejo de abandonar o serviço em que se encontra 

a trabalhar, mantendo-se, no entanto, na organização: 

 

“Neste momento mudar de instituição era uma hipótese que não se punha, mas dentro 
da instituição para outro serviço, na área de enfermagem de reabilitação, sim.” 
(Entrevistada nº 4, enfermeira hospitalar) 

 

No que concerne à dimensão sacrifícios pessoais em prol da organização, uma 

das dimensões incluídas na definição de empenhamento organizacional de Mowday et 

al.(1979),  os testemunhos atinentes a este papel activo não são muito abundantes. Os 

sacrifícios pessoais apontados foram a obtenção de material que faltava à organização, 

sair do trabalho depois do horário, o desenvolvimento de projectos dentro da 

organização, as conversas acerca do trabalho, a leitura de livros referentes à área de 

trabalho. Os excertos são ilustrativos: 

 
“Consegui dar vida a algumas coisas que nunca tinham sido experimentadas e custa-me 
não deixar ninguém com arcaboiço para dar continuidade.” (Entrevistada nº 3, 
enfermeira hospitalar) 
 

“Estar empenhado… Não me preocupo muito com o horário. Se sair mais tarde meia 
hora, uma hora, não me preocupo. Não me preocupa ter muito que fazer. Tento fazer o 
melhor pelos doentes e isso passa por minha iniciativa. Com os laboratórios consigo 
arranjar material, consigo arranjar algumas coisas que o centro de saúde não tem e que 
as pessoas não podem adquirir, preocupo-me com isso. (…) Quase não há dia nenhum 
que não consulte um artigo das revistas que assino, que não consulte um site na Internet, 
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que não pesquise mais qualquer coisa.” (Entrevistado nº 23, enfermeiro de centro de 
saúde) 
 

A maioria dos entrevistados não refere sacrifícios pessoais, para além da 

formação profissional em que investiram e em que têm investido ao longo da sua 

estadia na organização. Alguns dos inquiridos, principalmente os que se encontram 

perto da aposentação (3 dos inquiridos), referem que estão, neste momento a minimizar 

qualquer sacrifício em prol da organização. Uma entrevistada diz não estar, no 

momento, disposta a fazer qualquer sacrifício pessoal em prol do bem-estar da 

organização: 

 

“Neste momento já fiz muitos sacrifícios familiares e pessoais em prol da organização. 
Investi muito na formação. Sou enfermeira especialista há cerca de sete anos e só há 
dois é que entrei para o quadro. Neste momemto, a minha prioridade é a família.” 
(Entrevistada nº 25, enfermeira de centro de saúde) 
 
 
A ausência de afecto em relação à organização, ou seja, o desprazer em trabalhar 

nela e a afectividade negativa em relação a ela, a não identificação com os seus valores 

e objectivos, tem como consequências, o baixo desempenho, o reduzido envolvimento 

no papel e uma ausência de controlo e de poder por parte do empregado. 

Apenas um dos entrevistados parece exibir empenhamento afectivo negativo, 

ainda que o referente não seja a organização, mas o serviço no qual trabalha. O seu 

discurso exemplifica com clareza o tipo de empenhamento que demonstra: 

 

“Eu gosto de trabalhar na organização, não gosto é de trabalhar no serviço em que 
actualmente trabalho. Eu pedi transferência do serviço, mas neste momento não há essa 
possibilidade. Neste momento, o hospital pôs uma enfermeira de reabilitação por piso. 
Com essa política, o nosso serviço tem tantos doentes que precisam de fisioterapia, que 
acabo por só fazer aquilo, o que acaba por ser muito desmotivante, porque uma pessoa 
quando vai tirar a especialidade, o que pretende fazer é prestar cuidados. É frustrante 
para nós! Uma pessoa quando anda sozinha, acaba por não ter o papel que deveria ter na 
equipa. O que uma pessoa sente é que não vê os frutos do trabalho, porque só faz uma 
vez por dia, e isso não é nada… Não consideraria mudar de organização, acho que é 
uma hipótese que não se punha, mas mudar para outro serviço.” (Entrevistada nº 4, 
enfermeira hospitalar). 
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8.3.3. O empenhamento organizacional instrumental 

 

O empenhamento organizacional instrumental foi identificado enquanto um 

construto bidimensional constituído pelas dimensões investimentos/apostas em prol do 

bem-estar individual e pela dimensão percepção de alternativas de emprego fora da 

organização. 

A maioria dos entrevistados refere, em primeiro lugar, como 

investimentos/perdas, de que teriam de  abdicar, caso abandonassem a organização, a 

segurança no trabalho, a estabilidade económica e a proximidade geográfica do seu 

local de trabalho em relação à sua área de residência. Alguns inquiridos referem  a 

equipa de trabalho (de enfermagem), as amizades, os projectos que mantinham na 

organização: 

 

“Um dos factores que mais me encoraja a ficar é a estabilidade. Com as SAD’s  uma 
pessoa fica insegura. A garantia que tenho é a segurança.” (Entrevistado nº 7, 
enfermeiro hospitalar) 
 
“A segurança no trabalho, os factores económicos com é lógico…” (Entrevistado nº 8, 
enfermeiro hospitalar) 
 
“Estar próximo de casa e ter um bom relacionamento com a equipa de enfermagem.” 
(Entrevistado nº 16, enfermeiro de centro de saúde) 
 
“O facto de estar próximo de casa, não sentir dificuldades, problemas. O bom 
entendimento com os restantes membros da equipa. Custaria-me deixar as amizades que 
fui construindo. (Entrevistada nº 24, enfermeira de centro de saúde) 

 

Embora os entrevistados não refiram a ausência ou presença de alternativas de 

emprego fora da organização, o que é certo é que parecem manifestar uma linha de 

conduta que envereda pela manutenção das vantagens, benefícios adquiridos na 

organização e que perderiam, caso optassem por outra organização. A maioria dos 

entrevistados é funcionário público e conserva ainda o direito de se transferir para outra 

organização. Numa tal linha de ideias, podemos pressupor que não serão tanto as 

percepções limitadas acerca das opções fora da organização a orientar a acção destes 

profissionais, mas a crença de que nas condições actuais, em que os contratos de 

trabalho precários começam a surgir, em que se começa a falar em contratos individuais 

de trabalho, dificilmente se recuperariam os investimentos e apostas feitos na actual 

organização. 
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8.3.4. O empenhamento organizacional normativo 

 

O empenhamento organizacional normativo traduz a lealdade, o sentimento de 

obrigação e de dever para com a organização, que levam um indivíduo a agir de 

encontro aos objectivos e interesses organizacionais. Da análise dos dados das 

entrevistas verificou-se que este tipo de empenhamento não parece ser predominante na 

amostra de enfermeiros. Os dados provenientes das entrevistas destacam os indicadores 

do empenhamento organizacional normativo: os apoios/favores prestados pela 

organização, as experiências de socialização organizacional, nomeadamente em termos 

de estágios feitos na organização, e a obrigação de defender os objectivos da mesma, 

em períodos instáveis ou de crise. Atentemos aos excertos ilustrativos: 

 

“Continuo a permanecer neste hospital, porque foi o hospital onde fiz os estágios todos. 
Talvez por terem mostrado muito carinho para comigo, e eu para com a instituição, e 
me darem a oportunidade de ter ficado logo cá, logo após ter acabado o curso. Foi 
talvez isso…Eu até não sou de cá. Sou de Guimarães. Poderia ter escolhido o hospital 
B, mas como os estágios foram todos cá, conhecia os colegas, o modo de trabalhar da 
instituição e dos colegas, o espírito, por isso fiquei cá.” (Entrevistado nº 6, enfermeiro 
hospitalar) 
 
“A organização faz o que pode com os meios que tem. Garanto-lhe que fazem mais do 
que os meios que têm. Quem não está muito dentro dos assuntos, tem uma percepção 
errada, é má vontade não querer entender as pessoas. A Direcção age de acordo com as 
ordens e os meios que tem. É isso!” (Entrevistada nº 24, enfermeira de centro de saúde) 
 
 
 
8.4. O empenhamento em relação ao grupo de trabalho 

 

Os participantes deste estudo foram convidados a pensarem qual dos focos seria 

o seu referente principal, em termos de partilha de ideais e objectivos: o grupo ou a 

organização. Nenhum  dos entrevistados optou clara e distintivamente pela primazia dos 

ideais e objectivos da organização, relativamente aos valores e objectivos do grupo ou 

equipa de trabalho. A maioria dos entrevistados revela que o grupo de trabalho de 

enfermagem, a sua equipa, é o referente principal em termos de actuação no trabalho. 

As razões enumeradas para a centralidade do foco grupo de trabalho são as que se 

referem no quadro seguinte. 
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Razões para a primazia do referente grupo 
de trabalho 

Frequência 

Maior proximidade em relação ao grupo de 
trabalho 

 
8 

Não identificação com os ideais e valores da 
organização 

 
3 

O grupo tem um desempenho melhor do que o 
da organização 

 
1 

Proximidade em relação ao utente 2 
Ideais da organização não foram apresentados 1 

 
Quadro 8 – Frequência das referências, a nível dos entrevistados, das razões para a 
primazia do referente grupo de trabalho 
 
 

A maior proximidade em relação ao grupo de trabalho no dia-a-dia, assim como 

o facto da organização ser muito vasta, e até ser um conceito  abstracto, e não se poder 

partilhar os ideais e objectivos de todas as unidades da organização, é a explicação 

avançada por alguns inquiridos. 

 

“Eu acho que o grupo de trabalho. O grupo de trabalho é o referente, porque é muito 
complicado nós da Neonatologia ...Temos uma ligação a um grupo de trabalho que é 
próximo, que é o da Obstetrícia, e não é fácil partilharmos os nossos ideais com eles. 
Partilharmos com todos é muito complicado!” (Entrevistada nº 3, enfermeira hospitalar) 
 
“No fundo partilhar os ideais do grupo de trabalho. Ao partilhar os ideais do grupo de 
trabalho, estou a partilhar a mim próprio e a organização é muito grande... Não quer 
dizer que não se defenda a instituição, mas primeiro defendemo-nos a nós e depois os 
outros respondem por eles, não é?” (Entrevistado nº 7, enfermeiro hospitalar) 

 
A não identificação com os valores e objectivos da organização explica a maior 

aceitação e incorporação dos objectivos e ideais do grupo, como podemos comprovar: 
 
“Partilhar os ideais do meu grupo de trabalho, porque não me identifico muito com os 
ideais da organização. Se houvesse um nível de coerência teria muito gosto em 
partilhar...” (Entrevistado nº 8, enfermeiro hospitalar) 
 
“Prefiro partilhar os ideais do grupo de trabalho, se bem que estes deveriam ser os 
ideais da organização, deveriam ser iguais aos da instituição. Na realidade isto não 
acontece. A instituição é um bocado vaga...” (Entrevistado nº 23, enfermeiro de centro 
de saúde) 

 
Dois dos entrevistados referem o facto do grupo poder superar  em termos de 

prestação e desempenho a própria organização, como os exemplos seguintes 

demonstram: 

 
“Acho que o mais importante são os ideais do grupo. Muitas vezes há coisas 
estabelecidas, os tais valores da instituição, não é? Mas digamos que, hoje em dia, há 
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certas coisas que temos de procurar para concretizar esses valores e penso que depende 
do grupo conseguir fazê-lo melhor do que se estivermos à espera que a instituição o 
faça. Se vamos esperar que todos entrem em consenso, as coisas não mudam. Temos de 
mudar primeiro dentro da equipa de trabalho.” (Entrevistada nº 14, enfermeira de centro 
de saúde) 
 

Outros referem a maior proximidade do grupo de trabalho em relação ao utente 

como uma das razões que os faz partilhar os ideais e atitudes da equipa de trabalho: 

 

“Eu optaria pelo grupo de trabalho, por uma questão...Estariam em questão os interesses 
do utente. Como estamos mais próximos do utente, servimos de intermediários entre o 
utente e a organização de saúde.” (Entrevistado nº 15, enfermeiro de centro de saúde) 
 
“Os do grupo de trabalho. Somos nós quem lidamos com o utente, que estamos mais a 
par das suas necessidades, da realidade do utente.” (Entrevistado nº 22, enfermeiro de 
centro de saúde) 

 

Um dos respondentes indica que, o facto dos ideais da organização não lhe ter 

sido apresentados, o obriga a partilhar os ideais do grupo com quem trabalha 

diariamente. 

Onze dos elementos da amostra percepcionam uma complementaridade entre o 

foco organização e o foco equipa/grupo de trabalho, no tocante aos seus valores e 

objectivos. A complementaridade é explicada pelo facto da organização não 

constranger, dar plena autonomia à equipa de enfermagem. Os testemunhos são 

exemplificativos: 

 

“O grupo de trabalho, até porque a instituição não nos impõe regras nesse caso. Os 
valores da instituição e os valores do grupo de trabalho estão em consonância.” 
(Entrevistado nº 18, enfermeiro de centro de saúde) 
 
“Eu acho que primeiro a organização tem um conjunto de regras, normas, de qualidade, 
por exemplo. Dentro dessas normas de qualidade, cada grupo pode actuar tendo 
primeiro como base os ideais da instituição, mas tentando jogar da melhor forma com os 
ideais do próprio grupo.” (Entrevistada nº 21, enfermeira de centro de saúde) 
 
“Nós temos que ir de encontro ao que a instituição defende, não é? Mas nunca tive 
problemas em defender os interesses do grupo de trabalho, deixando esta, porque acho 
que as duas se enquadram perfeitamente. Dão-nos uma certa autonomia para agir e fazer 
o nosso desempenho de acordo com o nosso grupo de trabalho e de acordo com a nossa 
profissão.” (Entrevistada nº 24, enfermeira de centro de saúde) 
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8.5. Antecedentes do empenhamento organizacional 

 

Diferentes variáveis poderão ter um impacto mais ou menos directo (positivo ou 

negativo) sobre o empenhamento organizacional, pelo que se torna importante 

identificar os antecedentes do empenhamento organizacional.  

 

8.5.1. Características pessoais 

 

Em relação às características pessoais: fase da carreira e o nível de habilitações 

literárias/académicas, estas parecem exercer alguma influência no desenvolvimento do 

empenhamento organizacional afectivo e instrumental. 

Na fase inicial da carreira, as ligações de tipo afectivo em relação à organização 

parecem predominar e constituirem-se como antecedentes primários do empenhamento 

afectivo. À medida que o indivíduo desenvolve laços que o ligam à organização, as 

ligações do tipo afectivo e do tipo instrumental combinam-se e explicam o facto dos 

indivíduos manifestarem o desejo de abandonarem ou permanecerem na organização, 

porque querem ou porque necessitam. Os entrevistados que estão na recta final da sua 

carreira (entrevistados número 15, 22, 24) e que estão próximos da aposentação, 

manifestam atitudes afectivas em relação à organização, apesar de manifestarem que 

não estão dispostos a fazerem sacrifícios pessoais em prol da organização e/ou da 

profissão, não estão inclinados a terem um empenhamento activo em termos dos dois 

domínios: 

 
“De há uns tempos para cá, há pormenores que não quero aprofundar. Entendi que vou 
para a reforma. A partir daqui vou-me dedicar a isto e pronto e não vou agora 
empenhar-me. Tenho a possibilidade de me reformar aos 55 anos.” (Entrevistado nº 15, 
enfermeiro de centro de saúde) 
 
“Custa-me ir embora, não me convenci a mim própria de que tenho de me ir embora. 
Não me consegui desvincular ainda. Eu fiz formações, ultimamente tenho feito cada vez 
menos.” (Entrevistada nº 22, enfermeira de centro de saúde) 
 

Quanto às habilitações literárias de base para o acesso ao curso de enfermagem e 

às habilitações académicas, verificou-se que estas variáveis têm um efeito neutro sobre 

o empenhamento afectivo. Independentemente de se ter tirado um curso geral de 
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enfermagem, ter-se efectuado um bacharelato ou ter investido numa licenciatura, o 

prazer, o gostar de trabalhar para a organização permanece constante. Quanto à variável 

do empenhamento organizacional afectivo – identificação com os valores e objectivos 

da organização, os especialistas apresentam atitudes diferenciadas, esboçando quer 

identificação quer não identicação com os objectivos da organização, dependendo estas 

atitudes mais da mediação e influência de outras variáveis relacionadas com a função, 

com as experiências de trabalho e com as variáveis estruturais, do que propriamente do 

nível de formação literária/académica. 

 

8.5.2. Características relacionadas com a função 

 

Em termos da influência da características relacionadas com a função, no 

empenhamento organizacional afectivo, destacaram-se os seguintes indicadores: a 

satisfação/insatisfação com as funções e a autonomia na realização das tarefas. 

Relativamente às pessoas que se mostram pouco empenhadas em termos 

afectivos com a organização, a insatisfação com as funções parece desempenhar um 

papel importante na compreensão do empenhamento afectivo diminuto, assim como no 

entendimento do empenhamento organizacional afectivo dos enfermeiros estudados, 

como evidenciam estes discursos: 

 
“Gosto de lidar com os doentes e com a família. Não há actividades que eu não goste. 
Só não gosto de tratar da papelada, de resto sinto-me satisfeita com a realização de todas 
as funções.” (Entrevistada nº 5, enfermeira hospitalar) 
 
“Gosto de fazer tudo. Sou enfermeira, porque gosto e gosto de tratar o doente. Desde a 
saúde pública à parte curativa, gosto de tudo.” (Entrevistada nº 22, enfermeira de centro 
de saúde) 
 
“Acabo por andar sozinha sempre a moblizar doentes, a fazer fisioterapia, mobilizar 
doentes, fisioterapia, o que acaba por ser muito desmotivante... O que uma pessoa sente 
é que não vê os frutos do trabalho, porque só faz uma vez por dia, isso não é nada...E 
depois nos turnos seguintes ninguém continua. O papel da enfermeira de reabilitação é 
mais o ensino do que propriamente o de andar ali só a fazer...” (Entrevistada nº 4, 
enfermeira hospitalar) 
 
“Sou enfermeira especialista, mas estou a realizar as mesmas tarefas do que aqueles que 
não são especialistas. Disseram-me que era um óptimo meio para exercer a minha 
especialidade e não estou a exercer. Estou a ser subaproveitada.” (Entrevistada nº 25, 
enfermeira de centro de saúde) 
 



Análise e interpretação dos resultados 

 126
 

No que concerne à autonomia na realização das tarefas/funções, a maior parte 

dos enfermeiros entrevistados considera-se autónomo relativamente à gestão dos 

cuidados de enfermagem, considerando existir uma parte onde não existe autonomia, 

precisamente por se tratar de uma área confinada à parte médica: a prescrição médica 

(os injectáveis e a terapêutica). Grande parte da amostra percepciona um nível 

satisfatório de autonomia em relação ao trabalho. No entanto, os enfermeiros 

especialistas dizem sentir-se mais autónomos relativamente aos que o não são, porque 

não encaram uma fronteira rígida entre o que o médico faz e o que eles fazem e 

apontam o trabalho em equipa, entre os profissionais de saúde, como gerador de 

autonomia, e não de dependência. Os enfermeiros que trabalham em centros de saúde 

percepcionam-se a si mesmos como mais autónomos do que os seus colegas que 

trabalham em unidades de cuidados de saúde diferenciados, precisamente porque, no 

seu dia-a-dia, desenvolvem uma das áreas mais autónomas da enfermagem: os cuidados 

de enfermagem, o ensino ao doente. 

Eis um testemunho que traduz a opinião da maioria: 

 

“Tudo o que forem cuidados de enfermagem, temos plena autonomia, em tudo o que 
seja prescrição médica, não temos autonomia. O campo de enfermagem, se quisermos 
trabalhar, temos muitas intervenções autónomas. Nós às vezes é que... A maior parte 
dos enfermeiros não querem fazer isto: dar banhos, falar com os doentes, fazer ensino 
ao doente, porque acha que não faz parte do trabalho do enfermeiro, gostam mais de 
máquinas...” (Entrevistada nº 3, enfermeira hospitalar) 
 

Não deixamos contudo de registar uma opinião contrária à da maioria: 

 

“A enfermagem não é suficientemente autónoma. Sou autónoma para realizar certas 
tarefas, mas tenho que estar sempre presa a algo. Não posso administrar um injectável 
sem prescrição médica. Hoje cada vez mais se assiste a uma perda da autonomia. Está-
se a desinvestir nas especializações, não se quer pagar a especialistas.” (Entrevistada nº 
25, enfermeira de centro de saúde) 
 

A autonomia sentida na função explica o empenhamento afectivo dos 

enfermeiros em relação à organização. 
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8.5.3. Características relacionadas com as experiências de trabalho 

 

As características relacionadas com as experiências de trabalho identificadas 

como tendo uma influência no empenhamento organizacional afectivo dos enfermeiros 

estudados foram: as expectativas satisfeitas/não satisfeitas, ou seja, as experiências 

preliminares e iniciais e o seu efeito nas expectativas criadas pelo indivíduo antes da 

entrada na organização, as experiências de socialização organizacional e o apoio 

percebido à formação por parte da organização. 

Para sete dos inquiridos, as expectativas não satisfeitas ou goradas parecem 

relacionar-se com a sua não identificação com os valores e objectivos organizacionais, 

com a minimização dos sacrifícios em prol da organização e com a necessidade, e não o 

desejo  de permanecer na organização. Alguns testemunhos suportam estas evidências: 

 

“Em relação às chefias foram goradas. Tive azar. Os estágios não correspondiam aquilo 
que deveriam ser. Algumas coisas que tinha aprendido na escola, e isto tinha a ver com 
a chefia, a gente não podia aplicar por falta de material e por certos vícios criados na 
equipa.” (Entrevistado nº 8, enfermeiro hospitalar) 
 
Quando vim para o centro de saúde, a pouca exigência dos chefes e o pouco empenho 
por parte dos colegas desiludiu-me. A competição dos colegas uns com os outros 
desagradou-me. Há determinadas situações em que poderíamos ser mais camaradas e 
não somos.” (Entrevistada nº 20, enfermeira de centro de saúde) 
“No início vinha da escola com muitas teorias, onde se realizava tudo muito direitinho e 
fiquei muito desapontado e uma das razões porque fui para o hospital, foi porque não 
estava muito satisfeito com a organização, as coisas dentro do centro de saúde.” 
(Entrevistado nº 23, enfermeiro de centro de saúde) 
 

Alguns dos enfermeiros que se sentiram insatisfeitos com as suas primeiras 

experiências de trabalho referem que, ao longo do tempo, tiveram que se adaptar às 

condicionantes organizacionais, aceitando passivamente esses aspectos menos positivos, 

ou então tentando mudar algumas realidades. 

As experiências iniciais de trabalho relacionam-se com o empenhamento 

afectivo dos enfermeiros. A maioria dos enfermeiros demonstra que se as suas 

expectativas não foram ultrapassadas, pelo menos foram satisfeitas: 

 
“Acho que as expectativas de certa forma até foram ultrapassadas. Eu se calhar estava à 
espera de encontrar um relacionamento diferente... Esperava alguns dissabores iniciais 
pelo facto de ser inexperiente... Tal não aconteceu. As pessoas estão muito disponíveis 
para ajudarem os mais novos. Em relação à gestão, encontrei uma boa gestão...” 
(Entrevistado nº 1, enfermeiro hospitalar) 
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“As expectativas foram superadas, porque no final do curso queria trabalhar no hospital 
e ao fim de pouco tempo a trabalhar no centro de saúde já não queria sair de lá!” 
(Entrevistada nº 14, enfermeira de centro de saúde) 
 
No que concerne ao apoio dado à formação profissional dos enfermeiros por 

parte da organização, as opiniões dividem-se: cerca de metade defende que a instituição 

proporciona formação profissional suficiente e facilita o acesso a cursos, formações 

externas, como comprovam os seguintes excertos das conversas com enfermeiros: 

 

“Eu acho que há bastante abertura. A própria instituição, o Departamento de Formação 
Permanente do hospital está sempre a funcionar e dá acesso a diversos cursos. A 
organização facilita a ida a formações externas em termos de horário.” (Entrevistada nº 
3, enfermeira hospitalar) 
 
“Apoiam a formação e dão horas para isso, tal como está consignado no nosso estatuto, 
mas eles fazem formação no serviço e contabilizam essas horas como trabalho.” 
(Entrevistado nº 6, enfermeiro hospitalar) 
 

A outra metade sente que há pouca formação profissional por parte da 

organização e que lhe é vedado o acesso a formações externas. Os enfermeiros que se 

apresentam como mais críticos em relação à organização, no que diz respeito aos seus 

objectivos e valores, mantêm uma postura igualmente contestatária relativamente à 

formação e ao apoio à formação que esta proporciona. Vejam-se, a título de exemplo, os 

seguintes comentários: 

 

“Acho que a organização não está muito aberta à formação. Eu acho que a formação 
interna deveria ser feita no horário de serviço. Quem prepara a formação deveria fazê-lo 
na hora de serviço. Quem prepara as formações não lhe é dado tempo para isso, nem é 
remunerado por isso.” (Entrevistado nº 16, enfermeiro de centro de saúde) 
 
“É um caso complicado, porque não há gente, eles não dispensam. A gente por lei tem 
direito a 35 horas por ano, mas muitas vezes não as temos.” (Entrevistado nº 7, 
enfermeiro hospitalar) 
“Não têm grande abertura a nível se Sub-Região. Já me foi recusado ir a cursos pagos 
por mim, justicando-se com a falta de pessoal. Mesmo agora para frequentar a 
licenciatura, para ter o estatuto de trabalhador-estudante, que tem interesse a nível 
profissional, foi muito complicado para consegui-lo e mesmo assim um estatuto com 4 
horas de redução semanal. Tive de deixar de fazer SAP (Serviço de Atendimento 
Permanente) para conseguir o estatuto.” (Entrevistada nº 12, enfermeira de centro de 
saúde) 
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8.5.4. Características estruturais 

 

As características estruturais identificadas como antecedentes do empenhamento 

organizacional afectivo dos enfermeiros foram a falta de material e a escassez de 

recursos humanos, a má organização do trabalho, a falta de espaço físico e os conflitos 

entre enfermeiros e entre enfermeiros e médicos (mau ambiente de trabalho). 

 

 
Factores estruturais assinalados 

Frequência com que 
são repetidos 

Falta de material 12 
Falta de recursos humanos 11 

Má organização do trabalho 5 
Falta de espaço físico 5 

Conflitos entre enfermeiros e entre estes e 
médicos 

 
3 

 
Quadro 9 – Frequência com que os entrevistados assinalam os vários factores estruturais  
 

A maioria dos enfermeiros assume uma atitude crítica em relação a um ou mais 

aspectos que, na sua perspectiva, prejudicam a qualidade do serviço onde trabalham e 

que são factores externos, estão fora do seu controlo. 

Relacionado com as características estruturais, encontra-se e relação com as 

chefias, nomeadamente com a enfermeira-chefe, no que concerne ao seu modo de 

actuação, gestão do trabalho e dos recursos humanos. São possíveis vislumbrar três 

tipos de relação no que toca ao foco supervisor: concordância relativamente às suas 

linhas de actuação e à gestão do serviço e dos recursos humanos, discordância e 

oposição quanto à sua actuação e modo de gestão, e distanciamento da chefia, em 

termos espaciais, sem que existam dados para a sua avaliação. 

A maioria dos entrevistados refere estar satisfeita com as normas de actuação, 

com o comportamento do supervisor, do enfermeiro-chefe em relação à gestão do 

trabalho, à distribuição dos materiais, à gestão dos recursos humanos (estilo de 

liderança). Outros há que discordam da gestão feita, do seu estilo de liderança, criticam 

a sua inexperiência profissional, a avaliação de desempenho mal concebida e realizada, 
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o seu alheamento em relação à prática diária, em relação às funções do enfermeiro, tal 

como ilustram os comentários: 

 
“Às vezes há aquelas alturas em que há algum desacordo quanto à sua actuação. Neste 
momento tenho um chefe que vem da Reabilitação e que não tem nada a ver com a área 
da Cirurgia. Eu na Cirurgia tenho 17 anos e ele tem 2 anos. A experiência acumulada 
leva-me a justificar muito dos meus desacordos.” (Entrevistado nº 7, enfermeiro 
hospitalar) 
 
“É uma relação de poder caracterizada, de verdade, pela transparência da minha parte e 
falta de transparência, da outra parte, e isso já foi verbalizado à minha chefe, ela sabe 
disso. Além da falta de transparência, tem a ver com decisões, critérios de igualdade... É 
uma chefe um bocado dissociada daquilo que é o trabalho, a prática dos enfermeiros. 
Faz muito trabalho de gabinete, administrativo e isso rouba-lhe muito tempo para fazer 
uma avaliação efectiva de quem trabalha. A enfermagem pressupõe um processo de 
avaliação rigoroso, por etapas, sistemático, e ela não o consegue fazer.” (Entrevistado nº 
8, enfermeiro hospitalar) 
 
“Em termos de relações humanas é uma boa chefe. Em termos de gestão de recursos, 
mais materiais, penso que é uma gestão defeituosa.” (Entrevistado nº 23, enfermeiro de 
centro de saúde) 
 

Dois dos entrevistado referem que a enfermeira-chefe está distante em termos 

espaciais da extensão do centro de saúde onde trabalham, por isso mesmo não possuem 

dados para avaliá-la quanto à sua gestão e capacidade de liderança. Em relação à 

extensão onde trabalham é a equipa quem gere os recursos, quem organiza o trabalho: 

 

“Sinceramente não tenho dados para avaliá-la no aspecto do seu desempenho como 
gestora. A nossa ligação não é muita. Ela está na sede.” (Entrevistada nº 14, enfermeira 
de centro de saúde) 
 
“Em relação à gestão, não posso falar muito da sua actuação. Ela está longe, na sede e 
não interfere muito. A equipa vai gerindo isto. Nunca foi necessário intervir.” 
(Entrevistado nº 16, enfermeiro de centro de saúde) 
 
 
8.6. A enfermagem enquanto profissão 

 

Relativamente à questão: “Considera a enfermagem uma profissão?”, as 

respostas dos inquiridos espartilham-se em duas direcções: a enfermagem como 

profissão e a enfermagem enquanto profissão e vocação. 

A maioria dos enfermeiros percepciona a enfermagem enquanto profissão, 

caracterizada por um corpo de conhecimentos específico, com ideais próprios, com uma 
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carreira, com uma remuneração, reconhecida pelo público e dotada de uma Ordem 

Profissional e um Estatuto Profissional: 

 

“Como qualquer outra profissão tem um conjunto de tarefas específicas, temos um 
conjunto de saberes que nos são próprios e que temos de transmitir e usar no decorrer 
do nosso dia-a-dia.” (Entrevistado nº 1, enfermeiro hospitalar) 
 
O que distingue os enfermeiros doutro tipo de profissionais é, para grande parte, 

dos inquiridos, a vertente relacional do contacto com os doentes, a missão, o dever de 

cuidar do doente. A vertente cuidar assume-se como mais importante do que a vertente 

curar na definição do profissional de enfermagem. Atentemos no testemunho que a 

seguir se apresenta: 

 

“Considero o enfermeiro diferente doutro tipo de profissionais. No campo da saúde não 
tenho dúvidas, porque, como já referi, esse distanciamento que a enfermagem tem tido 
nestes últimos anos em relação ao paradigma biomédico, torna-a diferente. A 
enfermagem não tem um corpo de conhecimentos próprio, perfeitamente delimitado, 
recorre a muitas outras ciências, como sabe, mas uma coisa que a caracteriza é o facto 
de ser o sector profissional que está mais vocacionado para atender as pessoas, as suas 
necessidades. O médico trata, o enfermeiro cuida, está com as pessoas...” (Entrevistado 
nº 8, enfermeiro hospitalar) 
 

A enfermagem enquanto profissão e vocação extravasa a mera relação salarial, é 

mais do que profissão, porque, na opinião de um terço dos entrevistados, é altamente 

envolvente, é um serviço, uma doação ao doente: 

 
“Eu considero mais do que uma profissão. Eu acho que todas as profissões deveriam ter 
esta componente. Acho que é uma profissão, mas é mais do que isso, é envolvente. 
Tudo o que envolve sentimentos das pessoas, é impossível ser-se só profissional.” 
(Entrevistada nº 3, enfermeira hospitalar) 
 
“É também uma profissão, uma ocupação. É preciso ser muito humano e sentir que se 
tem relamente vocação para a enfermagem. Se fosse só profissão, só para ganhar 
dinheiro, não ligava aos doentes. Se não se tiver uma parte humana muito desenvolvida 
não se é, de facto, um bom enfermeiro.” (Entrevistado nº 6, enfermeiro hospitalar) 
 
Quando questionados acerca do perfil de um bom profissional de enfermagem, a 

maior parte dos entrevistados refere a importância, quer das competências técnicas quer 

da competências relacionais: 

 
“Ser boa pessoa... É ser humano e percebermos o que os outros sentem. Se tivermos 
conhecimentos científicos, técnicos, isto é óptimo, mas a verdade é que se a pessoa não 
tiver os valores, não consegue. A formação moral, a formação enquanto pessoa...” 
(Entrevistada nº 2, enfermeira hospitalar) 
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“Penso que é saber ouvir, ser amigo, saber compreender o outro. Tem que haver uma 
abertura, tem que ser uma pessoa que se empenhe no trabalho que faz, cujo trabalho não 
é uma obrigação. É também possuir as competências técnicas e científicas, tem que ter 
um arcaboiço... É actualizar-se, porque as coisas vão mudando. É fundamental!” 
(Entrevistada nº 19, enfermeira de centro de saúde) 
 
Os enfermeiros vêem-se a si mesmos como profissionais, tendo uma profissão 

que se distingue das demais, embora alguns acentuem a ideia de vocação, orientação 

para o doente, doação enquanto componentes da enfermagem. 

 

8.7. O empenhamento profissional 

 

Quando questionados acerca de qual o foco que seria  mais importante: a 

lealdade em relação à organização ou a lealdade em relação à profissão, a maior parte 

dos entrevistados refere que o foco central são os objectivos e valores profissionais. 

Quanto aos motivos que justificam o destaque deste foco, os inquiridos enumeram: a 

defesa das questões da qualidade do trabalho, a tentativa de não sobreposição dos 

objectivos económicos aos objectivos da profissão e a defesa da ética profissional. Estas 

razões, embora distintas, parecem sobrepor-se, de certo modo, uma vez que a ética 

profissional visa o doente e a defesa dos seus interesses; a qualidade no atendimento e 

no trabalho tem como alvo, mais uma vez, o doente, e quando a organização prossegue 

objectivos meramente económicos está a subalternizar as necessidade do doente – a 

razão de ser da profissão de enfermagem. Atentemos em alguns testemunhos: 

 

“É a lealdade em relação à nossa profissão, isto porque estamos a passar por uma fase 
em que está a aumentar significantemente o número de enfermeiros e eu penso que as 
organizações, se tiverem bons gestores, vão tirar partido dessas situações. Os valores 
como a qualidade, a prestação de serviços de qualidade, é uma questão que lhes vai 
passar um bocado ao lado. Nós como enfermeiros é que temos que zelar por estas 
questões, daí que a lealdade em relação à profissão seja mais importante, no sentido da 
defesa dos valores e objectivos da enfermagem.”  (Entrevistado nº 1, enfermeiro 
hospitalar) 
 
“A minha lealdade é em relação ao doente, e se calhar em relação à profissão, porque o 
doente, no fundo, é a nossa razão de existir como profissão, é para ele que trabalhamos 
e é dele que retiramos, no fundo, a nossa satisfação para com a profissão. A gratidão 
que nós temos na nossa profissão é o doente quem no-la dá.” (Entrevistado nº 7, 
enfermeiro hospitalar) 
 
“Em primeiro de tudo, a lealdade em relação à minha profissão e depois tentar adaptar-
me à instituição. A instituição deve ser o continuar para aquilo que fomos formados. 
Mas primeiro a lealdade em relação à profissão. Ser leal à profissão é ser assertivo, ser 
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correcto e desempenhar o meu trabalho de acordo com os princípios deontológicos e 
éticos.” (Entrevistada nº 25, enfermeira de centro de saúde) 
 
Um dos entrevistados é peremptório em afirmar que a sua principal lealdade é 

para com a profissão, porque não sente lealdade por parte da organização em relação a 

si mesmo, não se sentindo obrigado a retribuir com lealdade: 

 

“Em relação à minha profissão sem dúvida. Em relação à organização, não sinto da 
parte deles lealdade, também não sou obrigado a ser leal. Em relação aos valores da 
profissão, os valores humanistas, o valor do cuidar da pessoa, ver a pessoa como um 
todo, com as suas crenças, os valores das relações pessoais, a vertente relacional. A 
instituição não cria mecanismos, condições para que isso se efective.” (Entrevistado nº 
8, enfermeiro hospitalar) 
 

Cerca de um quarto dos entrevistados refere a sua lealdade em relação a ambos 

os focos: profissão e organização, defendendo que a sua organização tem em vista a 

defesa dos seus valores, ideais e objectivos profissionais, ou justificando-se com o dever 

de lealdade em relação à instituição: 

 

“Os dois estão em sintonia. O que a organização preconiza está de acordo com aquilo 
que a profissão defende.” (Entrevistada nº 5, enfermeira hospitalar) 
 
“A profissão tem os seus valores deontológicos e morais, não os podemos deixar de 
lado, mas devemos fidelidade à organização e, consequentemente, ao Estado. Prestamos 
determinado compromisso com o Estado. Tenta-se equilibrar isto com a lealdade que 
nos é devida à profissão.” (Entrevistado nº 15, enfermeiro de centro de saúde) 
 
“Se respeitar os valores da profissão, estou a respeitar os valores da própria instituição, 
até porque ela tem em conta os valores da profissão.” (Entrevistado nº 18, enfermeiro de 
centro de saúde) 
 
 
 
8.7.1 O empenhamento profissional afectivo 

 

O empenhamento profissional afectivo é constituído pelas dimensões 

identificação com os valores e objectivos da profissão, gosto em trabalhar na profissão e 

o desejo de permanecer, de não mudar de profissão. 

A maioria dos enfermeiros percebe uma identificação, interiorização e 

apropriação em relação aos valores da enfermagem, para além de manifestar um gosto 
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em exercer a profissão e manter um desejo de permanecer nela ao longo de toda a sua 

vida profissional. 

Relativamente ao desejo de continuar na profissão, quatro dos inquiridos 

manifesta o desejo de continuar nela a médio prazo, tendo vindo a apostar, não na 

mudança de profissão, mas de área dentro da profissão: 

 

“Penso em tirar um mestrado ou na área de Gestão de Recursos Humanos ou em 
Engenharia Humana, porque tenho em vista o ensino.” (Entrevistado nº 18, enfermeiro 
do centro de saúde) 
 
“Gostaria de enveredar pela área do ensino em Enfermagem. O Mestrado em Bio-Ética, 
que estou a tirar, não se relaciona muito com a enfermagem, mas eu gostaria de ir para o 
ensino.” (Entrevistada nº 21, enfermeira de centro de saúde) 

 

Duas das enfermeiras pertencentes à amostra, mostraram o desejo de enveredar 

por outra profissão (psicóloga, professora do ensino primário), contudo referem que 

teriam dificuldades em, posteriormente, optar por uma delas. 

 

Quanto às razões referidas para permanecerem na profissão, os entrevistados 

apontam para justificações de tipo afectivo e de tipo instrumental, ou seja, explicam o 

seu comportamento de permanência com base no empenhamento afectivo e no 

empenhamento instrumental (razões externas ao próprio comportamento). Vejamos os 

exemplos que se seguem: 

 

“Neste momento tenho alguma estabilidade profissional. O vencimento mesmo não 
sendo bom, é razoável, dá para ter um nível de vida aceitável. Estou perto de casa, com 
a família. Sinto-me realizado profissionalmente e isto chega para não mudar de 
profissão.” (Entrevista nº 23, enfermeira de centro de saúde) 
 
“O gosto por aquilo que faço, o sentir que me levanto de manhã com vontade de 
trabalhar naquilo que faço.” (Entrevistada nº 19, enfermeira de centro de saúde) 
 
“As razões que me mantêm nesta profissão é o lidar com situações de angústia, stresse, 
gestão de conflitos. O dinheiro nem é grande motivador. Se eu pudesse, não queria 
sequer ser paga por aquilo que faço. A estabilidade profissional é também uma das 
razões para me manter na profissão.” (Entrevistada nº 25, enfermeira do centro de 
saúde) 
 
Relativamente aos antecedentes do empenhamento profissional afectivo, a 

realização profissional, o envolvimento nas funções profissionais e o envolvimento nas 

funções para além do trabalho, a centralidade da profissão na vida pessoal, o 
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investimento pessoal na profissão e a necessidade de crescimento e actualização 

profissional foram os factores encontrados: 

 

Quanto à realização profissional: 

 

“Se neste momento me sinto realizado com aquilo que faço, penso que é por fazer 
aquilo de que gosto. Se eu não gostasse, não me sentiria minimamente realizado.” 
(Entrevistado nº 1, enfermeiro hospitalar) 
 

“Estou no que gosto, a fazer o que gosto, com quem gosto e como gosto. Sinto-me 
realizada profissionalmente.” (Entrevistada nº 19, enfermeira centro de saúde) 

 

Quanto ao envolvimento nas funções profissionais: 

 

“É para além de realizar todas as funções que nos estão incumbidas, tentar realizá-las… 
Não é fazer aquilo  que somos obrigados a fazer, as coisas que sabemos e podemos, 
pensando que estamos a fazer o melhor e a dar o melhor de nós próprios. É durante o 
trabalho dar o meu máximo, estar o mais concentrado possível nas minhas tarefas e 
estar obviamente com uma atitude reflexiva sobre as coisas.” (Entrevistado nº 1, 
enfermeiro hospitalar) 
 

Quanto ao envolvimento nas funções para além do trabalho: 

 

“A filosofia inerente à enfermagem, o estar com os outros, é uma filosofia de vida, é 
ajudar os outros sem ter proveito disso. No seio da família é-se uma referência, nos 
amigos, na freguesia... Poder contribuir sem o sentido economicista.” (Entrevistado nº 
8, enfermeiro hospitalar) 
 
“Gosto de ser enfermeira cá dentro e também lá fora, com os vizinhos, os amigos que 
me pedem ajuda.” (Entrevistada nº 21, enfermeira de centro de saúde) 
“Estou quase sempre em serviço para a família, os amigos e pessoas conhecidas. Tenho 
o carimbo de enfermeira e lá fora sou também enfermeira. Sou enfermeira a tempo 
inteiro. Sou chamada para as situações mais difíceis.” (Entrevistada nº 25, enfermeira de 
centro de saúde) 

 

 

Quanto à centralidade da profissão na vida pessoal: 

 

“A profissão para mim é muito importante. Faço uma coisa de que gosto e isso é muito 
importante. Sempre foi uma prioridade tirar o meu curso. Foi sempre uma prioridade, 
antes de casar ou qualquer outra coisa.” (Entrevistada nº 20, enfermeira de centro de 
saúde) 
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“Acho que a família talvez seja primeiro, a profissão está por ali, ao mesmo nível.” 
(Entrevistada nº 20, enfermeira de centro de saúde) 
 

Atentemos noutro testemunho que defende que a centralidade da profissão e a 
sua importância vai variando ao longo da vida profissional: 

 

“Foi importante, foi uma prioridade, mas não foi sempre. Já foi tempo em que andei  em 
cursos de formação, quase todos os meses, com sacrifício da próprias folgas, a pagar do 
meu bolso. Fiz muitas vezes isso. Andei em formações de médicos. Agora tenho a 
possibilidade de me reformar aos 55 anos...” (Entrevistado nº 15, enfermeiro de centro 
de saúde) 
 

Quanto ao investimento pessoal na profissão: 

 

“É uma prioridade, porque há algum interesse em desenvolver a profissão, em não 
ficarmos estagnados, em desenvolver a área da autonomia que se calhar muitos 
enfermeiros não desenvolvem. Rouba um bocado à minha vida pessoal... Às vezes 
tenho que tirar muito do tempo da minha vida pessoal para fazer actualizações, para 
saber mais daquilo que gosto, da minha profissão.” (Entrevistado nº 16, enfermeiro de 
centro de saúde) 
 
“No meu caso, eu gosto muito da área em que trabalho – o tratamento de feridas, ao 
ponto de ser uma paixão. Faço muita pesquisa, preocupo-me em comprar livros e 
investigar na área, uam vez que é uma área que em Portugal se encontra pouco 
desenvolvida e em que, modéstia à parte, me sinto na linha da frente.” (Entrevistado nº 
23, enfermeiro de centro de saúde) 
 

 

Quanto à necessidade de crescimento e actualização profissional: 

 

A grande maioria dos enfermeiros manifesta o desejo de vir a fazer uma 

especialização, de terminar a licenciatura ou até de vir a fazer um mestrado na área. Tal 

facto é justificado com a necessidade de servir melhor os doentes e ir de encontro às 

suas necessidades, conforme testemunho desta enfermeira: 

 
“Gostaria de fazer uma especialização em Reabilitação ou Enfermagem Médico-
Cirúrgica, uma vez que estou a lidar com o tratamento de feridas. Porque é importante 
para os doentes, para cuidar melhor dos doentes e fazer ensino à família, para melhorar 
a qualidade de vida do doente.” (Entrevistada nº 17, enfermeira de centro de saúde) 
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8.7.2. O empenhamento profissional instrumental 

 

O nível de habilitações literárias e formação académica, a idade e a antiguidade 

organizacional e profissional parecem relacionar-se mais com o empenhamento 

profissional instrumental. Os enfermeiros com um nível de habilitações de base mais 

baixo, com mais idade, maior antiguidade organizacional e profissional tendem a 

investir menos na sua carreira profissional. 

O empenhamento profissional instrumental desenvolve-se quando o indivíduo 

faz investimentos que podem ser perdidos ou reduzidos em valor se ele mudar de 

profissão. Pode também reflectir um continuar na profissão, porque existem interesses 

pessoais, de caracter económico, em permanecer nela: o salário, a estabilidade 

profissional, o estatuto associado à profissão, conforme referiram os testemunhos 

anteriores. Este carácter economicista pode ser acompanhado por uma componente 

afectiva, caracterizada pelo desejo em investir na profissão de que se gosta,  conforme 

parecem indiciar os investimentos feitos pelos enfermeiros em relação à sua profissão, 

principalmente em relação ao tempo e esforço posto em adquirir competências 

profissionais (actualização profissional), as ambições relativamente à carreira e o 

investimento na carreira profissional e a pertença a associações profissionais e/ou 

sindicais. 

No que concerne à actualização dos conhecimentos profissionais, à reciclagem 

das competências profissionais, os entrevistados referem a leitura de livros científicos, 

de revistas ligadas à área da enfermagem, a frequência de congressos, simpósios, 

formações de curta e média duração, internas e externas, como principais instrumentos 

de que fazem uso. Os excertos traduzem o que foi dito: 

 

“Leio, vou a congressos, simpósios. Ao nível da Obstetrícia, frequento-os todos e temos 
poucos por ano. Temos o Internacional, e a esse só vou quando tenho possibilidade. A 
nível nacional temos dois a três congressos e eu vou a todos.” (Entrevistada nº 2, 
enfermeira hospitalar) 
 
“Frequento conferências e colóquios por iniciativa própria duas a três vezes por ano. 
Actualmente estou a frequentar um curso de longa duração de CIP (Classificação 
Internacional para a Prática de Enfermagem). Vou iniciar um curso de informática para 
enfermagem.” (Entrevistada nº 12, enfermeira de centro de saúde) 
 
“Leio revistas de saúde que sejam conceituadas, científicas. Vou a palestras, 
conferências, acções de formação, mesmo que não tenham nada a ver com o serviço. 
Este ano fui a duas ou três formações no serviço, fui a outras fora... Fui a umas jornadas 



Análise e interpretação dos resultados 

 138
 

de Saúde Infantil, fui ao congresso da Nursing.” (Entrevistada nº 19, enfermeira de 
centro de saúde) 

 

São referidas, por alguns inquiridos, no entanto, outras fontes de actualização 

profissional, nomeadamente, a preparação de cursos para a equipa de enfermagem com 

quem se trabalha e apresentação de trabalhos em conferências: 

  

“Vou a cursos, dou cursos. Sou formadora e também gestora de cuidados de 
enfermagem, o que me obriga a uma actualização constante.” (Entrevistada nº 3, 
enfermeira hospitalar) 
 
“Vou a acções de formação. Nós próprios já realizamos também algumas, o que nos 
leva a procurar, a investigar. Na área de tratamento de feridas, para outros colegas.” 
(Entrevistado nº 17, enfermeiro de centro de saúde)  
“Costumo frequentar conferências, colóquios sobre enfermagem. Nos últimos anos 
temos frequentado, tenho frequentado, quase sempre a apresentar trabalhos. No último 
ano, fizemos duas apresentações sobre tratamento de feridas.” (Entrevistado nº 23, 
enfermeiro de centro de saúde) 
 

Relativamente ao investimento na carreira profissional, podemos mencionar que 

cerce de 20% dos inquiridos está, no presente, a realizar cursos de formação de longa 

duração, nomeadamente a frequentar mestrados e complementos de enfermagem, 

complemento esse que lhes dará a equivalência à licenciatura. Cerca de 50% dos 

entrevistados manifesta o desejo de num futuro próximo vir a frequentar uma 

especialidade e vir a desempenhá-la. As especialidades de eleição futura serão a 

Enfermagem de Reabilitação, a Enfermagem Pediátrica, a Enfermagem Psiquiátrica, a 

Enfermagem em Saúde Comunitária, a Enfermagem em Saúde Infantil, a Enfermagem 

em Obstetrícia e a Enfermagem Médico-Cirúrgica. Outros referem o desejo de virem a 

tirar um mestrado ou pós-graduação na área da enfermagem: Pós-graduação em 

Tratamento de Feridas, Mestrado em Oncologia e Mestrado em Sexualidade 

20% dos inquiridos, sendo especialistas, demonstra que, num passado não muito 

distante, investiu na sua profissão, em termos de formação de longa duração. 

10% dos entrevistados, se atentarmos à antiguidade profissional e na formação 

académica de base, verificamos que não investiram na actualização profissional, na sua 

carreira profissional, nomeadamente em termos de frequência de bacharelato, 

licenciatura ou especialização. 

No que concerne às ambições em relação à carreira, cerca de metade dos 

inquiridos pretende ser enfermeiro especialista. Um quarto da amostra tem o grau de 
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enfermeiro especialista. Contudo, quatro dos enfermeiros especialistas não desejam ter 

cargos de chefia (os cargos de chefia constituem o último degrau em termos de 

carreira), não tendo ambições em termos de carreira profissional:  

 

“Ambições de chefia não tenho. As pessoas da Obstetrícia não têm ambições de carreira 
a este nível. Os especialistas, regra geral, não têm interesse em cargos de chefia. Os 
profissionais sentem-se satisfeitos, realizados, sentem-se bem no papel que têm e não 
precisam de cargos de chefia.” (Entrevistada nº 3, enfermeira hospitalar) 
 
“Já tive várias oportunidades de posições de chefia, mas não me sinto inclinado para 
isso.” (Entrevistado nº 7, enfermeiro hospitalar) 
 

Todos os enfermeiros entrevistados encontram-se obrigatoriamente inscritos na 

Ordem dos Enfermeiros. 18 dos enfermeiros entrevistados dizem ser filiados em 

sindicatos ligados à profissão. Os Sindicatos mais referidos são o Sindicato dos 

Enfermeiros Portugueses e o Sindicato dos Enfermeiros do Norte. 

 

8.7.3. O empenhamento profissional normativo 

 

O empenhamento profissional normativo reflecte o sentido de obrigação, de 

dever em continuar numa dada profissão, devido à presença de uma história de 

envolvimento numa profissão particular (socialização primária),  devido a experiências 

de socialização posteriores (após a conclusão da vida profissional) ou à presença no dia-

a-dia dos ideais, dos valores da enfermagem. 

No tocante à influência de familiares e amigos próximos relacionados com a 

enfermagem na escolha da profissão, um terço dos inquiridos diz ter tido referentes 

familiares próximos (mãe, primas) ou referentes mais distantes em termos de parentesco 

(colegas, namorados, outros enfermeiros que trabalhavam nos centros de saúde da área 

da sua residência). Vejamos alguns comentários: 

 

“Quando era garota fazia muitas infecções, muitas amigladites e levava muita 
penicilina. Havia uma enfermeira, de quem eu gostava muito... Eu achava que ela era 
muito competente, muito bonita e fazia as coisas muito bem. É a única ligação que 
encontro que me tenha motivado a ir para a enfermagem.” (Entrevistada nº 4, 
enfermeira hospitalar) 
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“A minha mãe já era enfermeira. O facto de ela ser enfermeira é uma possibilidade...” 
(Entrevistado nº 27, enfermeiro de centro de saúde) 
 
“Foi um colega meu, que eu procurei, mais ou menos seguir as pisadas... Fiz a mesma 
coisa que ele. Quando chegou a altura de ir para a tropa escolhi a especialidade de 
enfermagem e, posteriormente, tal como ele, entrei para o curso de enfermagem.” 
(Entrevistado nº 15, enfermeiro de centro de saúde) 
 

No entanto, cerca de metade dos entrevistados confessa que a enfermagem não 

foi a sua primeira opção profissional, admitindo ter considerado outras carreiras antes 

de enveredar pela enfermagem, nomeadamente a Medicina, a Dança, a Medicina 

Veterinária. Atentemos a um dos testemunhos: 

 

“Eu fui enfermeira mesmo por acaso. Eu estava no 7º ano em 1974. Teoricamente eu 
iria para Medicina, embora nunca tivesse pensado muito nisso, porque eu dançava e queria ser 
bailarina. Fiz serviço cívico depois, nas férias grandes, havia uns amigos que diziam que iam 
para enfermagem e eu fui na onda. Queria ser bailarina mas tive um problema grave no joelho e 
ficou de fora a questão da ida para o Conservatório.” (Entrevistada nº 3, enfermeira hospitalar) 

 
A outra metade da amostra refere que sentiu o desejo de se tornar enfermeiro 

desde a sua infância ou adolescência e que, realmente, a enfermagem foi a única e 

primeira opção: 

 

“Enfiei na cabeça que queria ser enfermeira. Fiquei com isso na ideia desde o 7º ano. 
Não entrei no primeiro ano e acompanhei uma tia minha que acamou. Estive com ela 
cerca de meio ano. Isto levou-me a sedimentar ainda mais a ideia de me tornar 
enfermeira.” (Entrevistada nº 19, enfermeira de centro de saúde) 
 
“Tudo o que fazia, falava com os meus pais, era para vir a ser enfermeira. Acho que 
nunca pensei em ser mais nada a não ser enfermeira. Sempre que me perguntavam: “O 
que queres ser quando fores grande? Eu respondia: “Ser enfermeira!” (Entrevistada nº 9, 
enfermeira hospitalar) 
 

Alguns dos enfermeiros apontam o facto, de apesar da enfermagem ser a 

profissão que ambicionavam, não terem uma percepção claramente formada e realista 

acerca da mesma: 

 

“Confesso que não tinha a menor ideia do que era ser enfermeira. Muitas coisas foram 
uma grande decepção para mim.” (Entrevistada nº 4, enfermeira hospitalar) 
 
“Comecei a formar uma ideia de ir para a enfermagem, sem que tivesse uma ideia muito 
formada acerca do que era a profissão, o que veio a verificar-se depois.”  (Entrevistado 
nº 8, enfermeiro hospitalar) 
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As primeiras experiências entre o início do curso e o início da vida profissional 

activa, nomeadamente em termos de estágios, primeiro emprego, foram, para alguns 

enfermeiros, decisivas em termos da decisão de permanecer na profissão: 

 

“Tornei-me enfermeira e mesmo depois do curso acabado, porque acho que é aí que nos 
tornamos enfermeiros, antes a gente vai, adapta-se e tira o curso... O que realmente me 
motivou a tornar-me enfermeira foi a equipa de enfermeiros com quem trabalhei 
inicialmente e a primeira chefe que tive.” (Entrevistada nº 2, enfermeira hospitalar) 
 
“Durante o curso sempre tive enfermeiros de referência, assim como nos estágios. Tive 
uma chefe muito exigente no início da minha vida profissional e isto foi muito 
importante para mim.” (Entrevistada nº 20, enfermeira de centro de saúde) 
 

O dever em permanecer na profissão parece ser condicionado ainda pela 

obrigação em atender às necessidades dos doentes, conforme está consignado nos 

ideais, valores da enfermagam e nos princípios deontológicos defendidos por ela. Tal 

valor – o dever em servir o doente – transparece ao longo dos discursos dos 

entrevistados e manifesta-se também no envolvimento posto, pela maior parte dos 

entrevistados nas funções que exerce. O testemunho que a seguir se apresenta sumariza 

o sentimento de dever que, a maioria dos entrevistados, reflecte a propósito do doente: 

 

“Se houver necessidade de ficar no hospital, eu tenho que ficar. Estão os doentes que 
estão lá, porque estão a precisar de nós. É o meu dever, é para isso que tenho 
conhecimentos. O doente é a razão de existir da profissão.” (Entrevistado nº 7, 
enfermeiro hospitalar) 
 
 
8.8. A relação entre empenhamento organizacional e empenhamento 

profissional 

 

A relação entre os domínios empenhamento organizacional e empenhamento 

profissional assume duas formas principais: o conflito ou a complementaridade entre 

domínios. 

Cerca de 40% dos entrevistados percepcionam uma relação negativa entre 

organização e profissão. Estes apontam diversas causas para essa visão negativa: a não 

partilha dos valores profissionais, dos ideais e objectivos da enfermagem por parte da 

organização, uma dissociação entre o que a organização preconiza e o que pratica, uma 
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má e deficiente organização do trabalho pelas chefias e uma insatisfação com as tarefas, 

a aversão à mudança por parte das instituições, a falta de recursos humanos e materiais 

e a falta de estímulos, por parte da organização, à formação profissional dos 

enfermeiros. Tais factores poderão agregar-se num antecedente mais global: o apoio 

organizacional percebido. 

Alguns entrevistados referem uma incompatibilidade, por parte da organização, 

ao não tentar promover os valores, ideais e objectivos profissionais: 

 

“De maneira nenhuma. Não se defende a classe, antes pelo contrário, às vezes dá a ideia 
que se combate a classe de enfermagem pelas próprias hierarquias da enfermagem e da 
instituição. Não há diálogo, não se ausculta as pretensões, os anseios da classe, a 
comunicação é quase unidireccional. Directrizes, ordens e não se ouvem os enfermeiros. 
Não há sintonia e não me identifico.” (Entrevistado nº 8, enfermeiro hospitalar) 
 
“Na instituição há determinado número de tarefas que têm que ser executadas e 
preocupa-se.  Talvez, neste momento, se preocupe muito com os números. Aliás a 
estatística está toda informatizada. Preocupa-se essencialmente com quantos utentes 
atende o enfermeiro, quantos actos realizou. A qualidade não é muito avaliada.” 
(Entrevistado nº 23, enfermeiro de centro de saúde) 
 

Embora no plano teórico, a organização espelhe uma congruência com os 

valores e objectivos da enfermagem, algumas vozes críticas denunciam que esta 

preocupação não passa do plano abstracto e teórico:  

 

“Teoricamente penso que a organização está empenhada em realizar os valores 
profissionais do enfermeiro, mas não é isso que se vê na prática.” (Entrevistado nº 4, 
enfermeira hospitalar) 
 

A mesma entrevistada queixa-se do facto da má organização do trabalho, e da 

sua insatisfação em relação às funções, que realiza no dia-a-dia, serem causas para o seu 

descontentamento em relação à organização, porque condicionam, precisamente, a sua 

realização profissional. O seu descontentamento é manifestado nas seguintes palavras: 

 
“As minhas expectativas foram por água abaixo desde o momento em que fiz a 
especialidade. Eu  achava que iria tirar a especialidade para ser melhor enfermeira, 
prestar melhores cuidados e a realidade depois...Estou numa fase má. É um arrastar de 
situações.” (Entrevistada nº 4, enfermeira hospitalar) 
 

Um outro testemunho revela insatisfação em relação ao facto da instituição não 

lhe ter reconhecido as competências de especialista e desabafa: 



Análise e interpretação dos resultados 

 143
 

“Sou enfermeira especialista há cerca de 7 anos e só há dois anos é que entrei para o 
quadro. A instituição não está a olhar pelas pessoas. Sou especialista e não estou a 
exercer. Neste momento, não posso trabalhar na especialidade. Estou a ser 
subaproveitada.” (Entrevistada nº 25, enfermeira do centro de saúde) 
 

Relativamente à aversão ou pouca abertura em relação à mudança por parte da 

instituição, para uma das entrevistadas, este é um dos factores que interfere no conflito 

entre os dois domínios: 

 

“Eu penso que a maior parte da equipa de enfermagem gostaria de atingir os objectivos 
com mais clareza e de uma forma mais evidente. A nível da sede é dificultado pela 
estrutura de trabalho que eles têm e, por vezes, não estão abertos à mudança e isto 
interfere com os objectivos da enfermagem. Os outros grupos profissionais que 
trabalham aqui não estão muito abertos à mudança. Já trabalham aqui há muitos anos e 
não querem mudar.” (Entrevistada nº 12, enfermeira de centro de saúde) 
 

A falta de recursos materiais e humanos aparece também como um factor que 

impossibilita o exercício profissional da enfermagem, na sua plenitude. Os testemunhos 

seguintes são exemplificativos: 

 

“O meu serviço, por exemplo, é um serviço que tem muito movimento. Muitas das 
vezes, há doentes sentados numa cadeira à espera de serem operados... Se a gente disser. 
“Aquele não vai!”, havia doentes que não eram operados, aumentava-se a lista de 
espera. A gente faz isso a pensar no bem e, às vezes, quem leva com isso somos nós, 
porque o que está descrito é ter cinco ou seis doentes por enfermeiro e, às vezes, 
acabamos por ter dez. Temos um bloco muito grande, com muitas salas, mas neste 
momento, não têm camas de apoio por detrás. Pode-se operar de manhã, à tarde e à 
noite para diminuir a lista de espera, mas não vale a pena, porque não temos onde pôr os 
doentes.” (Entrevistado nº 7, enfermeiro hospitalar) 
“A organização está muito vocacionada para o fazer, fazer, fazer e realmente dada a 
falta de profissionais, a instituição não está empenhada em realizar os valores 
profissionais do enfermeiro. Não valoriza muito a parte preventiva da enfermagem, por 
falta de recursos humanos e materiais.” (Entrevistada nº 18, enfermeira de centro de 
saúde) 
 

Alguns entrevistados sentem-se insatisfeitos relativamente ao pouco incentivo e 

estímulo dado à formação profissional e à actualização de competências por parte dos 

enfermeiros. 

A maioria dos enfermeiros parece percepcionar uma complementaridade entre os 

interesses, valores, objectivos da organização e os objectivos e interesses da profissão. 

A percepção de complementaridade entre os domínios deriva de alguns factores: a 

partilha dos objectivos e valores da enfermagem por parte da organização, a orientação 
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para as necessidades do doente, o tipo de serviço especializado ou não, os incentivos à 

actualização profissional dos enfermeiros, a identificação como os objectivos e valores 

da organização e a satisfação com as funções realizadas. 

A partilha dos objectivos e valores da enfermagem por parte da organização 

induz a crença de que a mesma está empenhada com os valores e objectivos 

profissionais, conforme referem estes inquiridos: 

 

“Sinto que a organização está empenhada em realizar os valores profissionais do 
enfermeiro. Pela própria observação, pelas conversas com os colegas. Uma das 
Direcções que forma aquela organização é a Direcção de Enfermagem. A Direcção de 
Enfermagem defende os interesses e valores profisionais dos enfermeiros.” 
(Entrevistado nº 11, enfermeiro hospitalar) 
“Até agora a organização tem ido de encontro aos nossos objectivos, faz cursos 
constantes, formação constante.” (Entrevistado nº 6, enfermeiro hospitalar) 

 
Um dos valores da enfermagem mais destacados pelos enfermeiros foi o da 

orientação para o doente. Os entrevistados que percebem, da parte da organização, um 

respeito por este valor, estão menos propensos a criticá-la, embora possam sentir que a 

instituição não está preocupada em realizar os outros valores profissionais: 

 

“Do enfermeiro não. Da pessoa doente sim. Do enfermeiro, pronto a gente fala, eles 
ouvem e tentam... Os objectivos são muito mais dirigidos aos doentes, às pessoas que lá 
estão internadas.” (Entrevistada nº 2, enfermeira hospitalar) 
“A organização pensa muito na parte do doente. E tem que ser assim. Deus nos livre se 
não fosse! Se o doente precisa de um ventilador para transporte, nem se põe em causa 
qual é o melhor transporte para outro hospital, apesar desse transporte para outro 
hospital ser caro. Mesmo no caso de uma reanimação, a equipa toda tem que estar de 
acordo se se pára ou não a reanimação. Pensa-se sempre no doente!” (Entrevistado nº 6, 
enfermeiro hospitalar) 
 

Uma outra variável explicativa da complementaridade entre os dois domínios 

pode radicar no tipo de serviço (especializado ou não) no qual se encontram inseridos os 

enfermeiros. O facto de termos presente na nossa amostra um número significativo de 

enfermeiros, a trabalharem em unidades especializadas, poderá explicar a 

complementaridade sentida. Uma das entrevistadas alertou para esta situação: 

 
“Nunca senti conflito. É uma unidade especializada e as unidades especializadas 
funcionam de maneira diferente. Provavelmente nas Medicinas e nas Cirurgias é uma 
realidade completamente diferente.” (Entrevistada nº 3, enfermeira hospitalar) 
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O facto de ser especialista e trabalhar num serviço especializado poderá 

influenciar a percepção de uma maior autonomia sentida na realização das funções. 

 

No que concerne aos incentivos dados pela organização à formação profissional 

dos enfermeiros – um dos objectivos da enfermagem, os inquiridos que visionam uma 

relação positiva entre organização/profissão, mostram-se satisfeitos com a formação 

profissional proporcionada pela organização, assim como relativamente ao seu apoio 

para irem a formações externas: 

 
“Eu penso que não há conflito. Pessoalmente, não tenho essa percepção. Temos que ver 
que há determinadas coisas que se a gente puder fazer fora do tempo de serviço... Há 
sempre volta a dar para frequentar um curso. Trocar um turno, assegurando o serviço, é 
uma das formas. A chefe pode facultar-nos um dia. Nunca houve barreiras.” 
(Entrevistada nº 9, enfermeira hospitalar.” 
 

A identificação com os valores e objectivos da organização relaciona-se 

positivamente com a complementaridade sentida entre domínios. Os entrevistados que 

mostram uma concordância e aceitação dos valores e objectivos organizacionais 

denotam um menor criticismo em relação à organização. Em alguns casos, a defesa e a 

lealdade dos princípios da organização suscita, por parte dos entrevistados, posições de 

defesa dos actos da organização que, porventura, não se conciliam com os ideais e 

objectivos da enfermagem: 

 

“Eles tentam. O que muitas vezes falta são os tais incentivos. Se calhar passa pela falta 
de verbas. De certeza que a organização queria dar mais formação a toda a gente, mas a 
crise faz com que não seja possível.” (Entrevistada nº 5, enfermeira hospitalar) 
 
“Da parte da Direcção de Enfermagem estaria empenhada e teria todo o interesse em 
fazer prosseguir os ideais e valores da enfermagem. Se calhar não reúne as condições, 
mas isto é uma questão imposta por condicionalismos políticos.” (Entrevistado nº 7, 
enfermeiro hospitalar) 
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8.8.1. As atitudes face ao conflito percepcionado entre empenhamento 

organizacional e empenhamento profissional 

 

Quando questionados acerca das situações em que tiveram de escolher entre os 

seus valores profissionais ou fazer o que era melhor para a organização, registaram-se 

duas posições diferentes. A percepção de um conflito aberto, em que se descrevem 

situações a comprovar a sua ocorrência, mostra-se um descontentamento em relação a 

essas situações e se assume uma crítica aberta, é uma das posições. A outra remete para 

situações que descrevem a ocorrência de incompatibilidades, sem que haja a percepção 

de um conflito aberto, negando-se a sua existência nesses termos, mas, erigindo-se, no 

seio das incompatibilidades, atitudes que se direccionam para a sua gestão. 

Os testemunhos que apontam para a existência de um conflito aberto, para uma 

incompatibilidade manifestamente percebida e sentida,  são bastante elucidativos: 

“O Sistema da Gestão da Qualidade que estão a implementar, teoricamente é um 
modelo adaptado às instituições de saúde, em teoria os valores humanistas da 
enfermagem estão lá. Na prática, é só directrizes, burocracias, registos. Antes pelo 
contrário, os funcionários estão tão constrangidos, tão pressionados a cumprirem 
aquelas regras, que debitaram, em tão poucos meses, que as pessoas estão obcecadas 
por isso... Não há tempo para nos virarmos para o doente, porque tudo tem que ficar lá 
registado – a assinatura, a cédula profissional... Na teoria, tem reflexos positivos no 
doente, em termos de adequação, igualdade e eficácia, acho que não tem.” (Entrevistado 
nº 7, enfermeiro hospitalar) 
 
“Por exemplo, a nível de Sub-Região, a nível de políticas põem-se metas muito elevadas 
a nível da promoção da saúde, trabalho na comunidade... Na prática... O objectivo dos 
Centros de Saúde é o trabalho com a comunidade, que se façam visitas domiciliárias, 
mas, por outro lado, não há transporte. Temos o transporte meia dúzia de horas, 
controladíssimo. Mesmo a visita domiciliária, que tem como objectivo a cura e a 
promoção da saúde, tem que ser feita num horário rígido, das 8h30m às 13h30m e, 
assim, é impossível fazer promoção da saúde. Alargaram-se os horários dos centros de 
saúde: fechava-se às 5h, passou-se a fechar às 7h,  para que as pessoas tivessem mais 
acesso, no entanto a equipa manteve-se, o número de profissionais não aumentou e a 
qualidade dos serviços decaiu.” (Entrevistada nº12, enfermeira de centro de saúde) 
 
“A situação do atendimento na Urgência. A direcção defende que se as consultas 
estiverem canceladas, o administrativo envia os doentes para a enfermagem e têm que 
os submeter à triagem. Eu defendo que não temos conhecimentos técnicos para fazer 
uma triagem em condições, não é da nossa competência. É uma situação com a qual não 
concordo e que me põe em stresse.” (Entrevistada nº 20, enfermeira de centro de saúde) 
 
A negação de um conflito aberto, na prática, apesar da percepção de 

incompatibilidade, explica-se pelas tentativas de articulação/compatibilização informais 
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manifestadas pelos entrevistados, pelo contorno informal das regras, pela inexistência 

de um controlo rígido por parte das chefias e da gestão de topo e consequente 

autonomia percebida em termos de tomada de decisão e autonomia no trabalho, destes 

profissionais: 

 
“Sinceramente não existiram estas situações de conflito. O que acontece neste momento 
é que a maioria das coisas não estão assim tão definidas a esse ponto. Esses problemas 
podem-se pôr a posteriori: “Não fizeste bem assim, deverias ter feito assado.” 
Realmente defindo como se deve actuar em cada situação, isso começa agora a estar 
definido por causa do processo de acreditação. Neste momento, cada um faz como acha 
melhor.” (Entrevistada nº4, enfermeira hospitalar) 
 
“Nunca tive uma situação dessas, talvez porque temos uma autonomia, nada está 
rigidamente estipulado que nos obrigue a actuar de determinada maneira. Todos os dias, 
reinventamos novas maneiras de actuar” (Entrevistada nº 14, enfermeira de centro de 
saúde) 
 
“Nada que choque muito com as regras. A chefe diz, muitas vezes: “Poupem esse 
material, vejam se podem espaçar os domicílios, porque há um gasto enorme!” A gente 
também não vai contra a profissão, não vai dizer áquele senhor que precisa que vá todos 
os dias, que vou dia sim dia não. Se calhar consegue-se articular, poupar em algum 
material para aquele senhor. Mas não há assim conflito, tenta-se articular.” 
(Entrevistada nº 17, enfermeira de centro de saúde) 
 
Os testemunhos orientam-se para uma percepção de complementaridade ou de 

conflito. A natureza da relação entre os domínios corporiza estas duas formas. No 

entanto, dos que percepcionam alguma incompatibilidade, há quem denote uma atitude 

activa na gestão deste conflito, não consentindo que ele assuma um carácter aberto. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS: OS RESULTADOS, AS CONCLUSÕES E AS 

RECOMENDAÇÕES DO ESTUDO 

 

O objectivo deste capítulo é proceder à discussão dos resultados do estudo 

mediante o seu confronto com as questões de partida inicialmente delineadas e com a 

revisão da literatura pertinente. Paralelamente, são indicadas as conclusões 

fundamentais deste trabalho de investigação de natureza exploratória, e que se crê 

fornecerem algum contributo a nível da temática empenhamento organizacional e 

empenhamento profissional dos enfermeiros, nomeadamente quanto à natureza da 

relação que os dois domínios poderão assumir. De seguida, sugerem-se algumas 

recomendações  relativamente à gestão do empenhamento organizacional nas 

organizações, indicações essas que têm como objectivo promover uma maior 

complementaridade entre empenhamento organizacional e empenhamento profissional, 

de forma a que as organizações de saúde possam construir um ambiente organizacional 

propício ao desenvolvimento e à realização profissional dos enfermeiros que aí 

trabalham. Finalmente, são apresentadas as principais limitações deste estudo e 

sugeridas pistas para futuras investigações. 

 

9.1.  Discussão dos resultados e apresentação das conclusões 

 

Uma questão de partida central a este trabalho interroga qual o foco de 

empenhamento em contexto de trabalho mais importante para os enfermeiros estudados. 

O objectivo desta questão prende-se com o intuito de perguntar directamente aos 

sujeitos quais as suas próprias percepções e definições de empenhamento, ou seja, 

entender o empenhamento do ponto de vista do empenhado, como sugerem Mathieu & 
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Zajac (1990); Randall et al. (1990), Reichers (1985) e Zangaro (2001). Ora a este nível 

importa conhecer que focos de empenhamento parecem ser mais importantes e centrais 

para os indivíduos entrevistados. Antes de mais destaca-se a percepção, por parte dos 

inquiridos, de que o seu empenhamento em contexto de trabalho é impulsionado por 

vários focos, dos quais se evidenciam o foco envolvimento nas funções profissionais, o 

foco empenhamento em relação ao doente (cliente), o foco empenhamento em relação 

ao desenvolvimento e actualização profissional e o foco empenhamento em relação à 

equipa de enfermagem. Os entrevistados apontam os diversos focos enquanto capazes 

de gerar empenhamento no trabalho e, dentro dos diversos focos, estabelecem relações 

entre dimensões distintas. Os alvos aparecem inextrincamente relacionados e 

confundem-se com as ligações aos doentes, à profissão e colegas de trabalho, o que 

suporta as sugestões de Becker & Billings (1993), Reichers (1985) e Russo (1998), de 

se estudarem os alvos adicionais e os vários focos de empenhamento.  

Os focos mais indicados pelos entrevistados foram, em conclusão, o foco 

profissão (envolvimento nas funções profissionais e empenhamento em relação à 

actualização e desenvolvimento profissional, satisfação com o trabalho), o foco 

empenhamento em relação ao doente e o foco grupo de trabalho.  

Quanto à relação entre empenhamento organizacional e empenhamento em 

relação ao grupo de trabalho, a primazia em termos de referência é dada ao 

empenhamento em relação ao grupo de trabalho, pela maioria dos inquiridos. As razões 

invocadas para a centralidade assumida relacionam-se com a maior proximidade em 

relação a este foco, a não identificação com os objectivos e valores da organização, o 

desempenho superior do grupo e o facto dos ideais da organização não terem sido 

apresentados, e os guias, em termos de valores, serem os do grupo. 
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 Entre os focos predominantes não é estabelecida uma distinção clara, vendo os 

inquiridos estes focos como interrelacionados, uma vez que o doente é a principal razão 

de ser da profissão, a equipa de enfermagem age em função dos interesses do doente, 

move-se por objectivos e valores da profissão de enfermagem.  

Realça-se, porém, que os focos empenhamento em relação à gestão de topo e em 

relação ao supervisor não são invocados. O empenhamento em relação aos objectivos 

organizacionais (pontualidade, desempenho exigido pela organização) são referidos 

somente por dois entrevistados. Os enfermeiros entrevistados apresentam um perfil de 

empenhamento local, caracterizado por um reduzido empenhamento relativamente à 

gestão de topo, organização e supervisor (enquanto representante da organização), mas 

elevado empenhamento em relação à profissão e ao grupo de trabalho (Becker & 

Billings, 1993). 

Tal conclusão apoia a concepção do empenhamento organizacional como um 

construto entre muitos. À medida que aumenta a distância entre o constituinte ou alvo 

do empenhamento (por exemplo: doentes, profissão) e aquilo que o indivíduo 

percepciona como pertencendo à organização (supervisor, gestão de topo), a 

contribuição desse alvo para o empenhamento organizacional diminui, tal como vários 

autores preconizaram (Becker, 1992; Becker & Billings, 1993; Becker et al., 1996; 

Hunt & Morgan, 1994; Reichers, 1985). 

Estas conclusões parecem suportar a perspectiva multi-focalizada do 

empenhamento, mormente em relação aos doentes, profissão e grupo de trabalho. A 

matriz de análise proposta por Meyer & Allen (1997), distinguindo entre vários focos e 

naturezas que o empenhamento pode assumir, assente na natureza multifacetada do 

empenhamento, é comprovada pelos dados recolhidos, uma vez que os factores 

emergentes assentam nestas duas vertentes de análise – alvos e natureza do 
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empenhamento: empenhamento profissional afectivo, empenhamento profissional 

instrumental, empenhamento em relação ao doente e empenhamento em relação ao 

grupo/equipa de enfermagem. 

 

A segunda e terceira questões de partida remetem para o averiguar de quais as 

componentes de empenhamento identificadas pelos enfermeiros e que dimensões se 

afiguram como mais importantes dentro de cada tipo de empenhamento organizacional. 

A partir dos dados das entrevistas foi possível identificar quatro tipos de 

empenhamento organizacional: o empenhamento organizacional afectivo atitudinal, o 

empenhamento afectivo comportamental (sacrifícios em prol da organização), o 

empenhamento organizacional instrumental, o empenhamento organizacional 

normativo. O último tipo de empenhamento organizacional afigura-se como menos 

destacado pelos entrevistados, manifestando, a maioria dos enfermeiros, que na sua 

ligação à organização predominam laços afectivos e laços instrumentais. Aliás estes 

dois tipos de empenhamento explicam conjuntamente a permanência na organização, o 

que nos leva a supor que se tratam mais de componentes do que propriamente de tipos 

de empenhamento organizacional. 

Relativamente ao empenhamento organizacional afectivo, a dimensão 

identificação e envolvimento com os valores e objectivos da organização, o afecto em 

relação à organização e o desejo em permanecer na organização foram varíaveis 

identificadas como relevantes para a ligação afectiva do empregado à organização. 

Menor suporte empírico foi encontrado para a variável sacrifícios pessoais, que se trata 

de uma dimensão comportamental do empenhamento afectivo. A maioria dos inquiridos 

revela estar pouco disposto a enveredar por esta classe de comportamentos activos. 
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Metade dos entrevistados refere uma identificação em relação aos objectivos e 

valores da organização, embora alguns entrevistados manifestem uma identificação em 

relação a um foco mais próximo de si: o serviço ou a equipa de trabalho. A outra 

metade manifesta discordância e não identificação em relação aos valores e objectivos 

organização (descoincidência entre o que a organização preconiza e o que a organização 

faz). 

O afecto em relação à organização, o prazer em trabalhar nela é referido pela 

maioria dos entrevistados. Mais uma vez, o foco serviço apresenta-se como relevante, já 

que alguns enfermeiros referem que apenas gostam de trabalhar no serviço, mas não na 

organização, ou gostam de trabalhar na organização, mas não no serviço. 

 A componente desejo de permanecer na organização é sentida pelos 

entrevistados de forma distinta. Metade dos inquiridos deseja permanecer toda a sua 

vida profissional na organização, alguns entrevistados dizem querer permanecer a 

médio prazo, um quinto dos enfermeiros deseja abandonar a organização e um dos 

inquiridos deseja abandonar o serviço. Para os profissionais que trabalham em 

organizações características da época industrial, o desejo de permanecer  (a lealdade) 

não é uma característica essencial. O turnover é uma consequência necessária (Cappelli, 

2000; Swailes, 2000).  

 As conclusões apoiam a reconceptualização da componente desejo de 

permanecer toda a vida profissional numa organização na definição de empenhamento 

organizacional afectivo. Tais pressupostos apoiam a sugestão de Pina e Cunha et al. 

(2003) de que no seio da dimensão tradicionalmente denominada de empenhamento 

afectivo poderão estar encobertas duas categorias: o empenhamento afectivo e o futuro 

comum. O facto de um membro organizacional sentir uma forte ligação afectiva 
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emocional com a sua organização não coincide com o desejo de fazer toda a sua carreira 

futura nessa mesma organização. 

No que concerne à dimensão sacrifícios pessoais em prol da organização 

(componente comportamental do empenhamento afectivo), os testemunhos 

relativamente a este papel activo não abundam. Somente alguns enfermeiros referem 

comportamentos em relação à obtenção de material que falta à organização, saída da 

organização depois do horário de trabalho, desenvolvimento de projectos dentro da 

organização, conversas acerca do trabalho e leituras de livros referentes à área de 

trabalho em que actuam. Somente dois inquiridos aceitariam uma transferência de 

serviço. 

Os dados parecem apontar para o facto de, nem sempre o gosto em trabalhar 

para a organização, a afectividade em relação à mesma e a identificação com os valores 

e objectivos da organização, significarem a adopção de comportamentos empenhados, 

na prática do dia-a-dia. Tal conclusão poderá ser alvo de duas interpretações. Os dados 

suportam a tese de Decotiis & Summers (1987), O’Reilly & Chatman (1984), Reichers 

(1985) e Swailes (2000) de que, provavelmente, somente a primeira componente focada 

na definição de empenhamento organizacional de Mowday et al. (1979) se trata de 

empenhamento organizacional afectivo, ao passo que as outras dimensões: desejo de 

permanecer na organização e sacrifícios pessoais em prol da mesma, se tratam de 

consequências do empenhamento.  

Também poderemos avançar outra explicação: tal como Besser (1993) defende, 

poderá existir uma diferença significativa entre o que as pessoas dizem e o que fazem 

realmente, isto é, entre atitudes empenhadas e comportamentos empenhados. Os dados 

poderão ainda suportar as explicações de Wiener & Gechman (1977) que defendem que 

os comportamentos relevantes para o empenhamento são aqueles que são socialmente 
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aceites e ultrapassam as expectativas formais e/ou normativas relevantes para o objecto 

do empenhamento. Em investigações futuras não seria de negligenciar a visão do 

empenhamento enquanto conceptualizado como um comportamento. Ganha pertinência 

a distinção entre empenhamento atitudinal e empenhamento comportamental. O 

empenhamento atitudinal parece predominar nesta amostra de enfermeiros, o que nos 

leva a concluir da sua lealdade passiva em relação a ela, no sentido de que os indivíduos 

não estão inclinados em dar algo à organização, em agir em prol da mesma e do bem-

estar organizacional.  

As conclusões parecem também confirmar a definição de empenhamento 

organizacional afectivo de Meyer & Allen (1997) enquanto uma ligação emocional, 

uma identificação e envolvimento para com a organização, contudo vislumbra-se 

alguma incerteza quanto ao facto do empenhamento organizacional afectivo, tal com 

está definido, ser o tipo de empenhamento com consequências mais benéficas para a 

organização, evidenciando-se o facto do gosto ou afecto nem sempre conduzir a 

comportamentos empenhados. Sugere-se a inclusão de medidas comportamentais  e sua 

junção com as medidas atitudinais. Tal como Randall et al. (1990) defendem há que 

perguntar primeiro aos inquiridos que comportamentos os tornam empenhados e depois 

averiguar a que tipo ou componente de empenhamento se ligam. 

 

No que concerne ao empenhamento organizacional instrumental, a maioria dos 

inquiridos percebe que perderia certos investimentos caso abandonasse a organização. O 

abandono acarretaria determinados custos e perdas. Esses investimentos seriam a equipa 

de enfermagem com quem trabalham, as amizades, os projectos que mantêm na 

organização. A segurança no trabalho, a estabilidade económica e a proximidade do 

local de trabalho em relação à área de residência, factores mais frequentemente 
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apontados, são sacrifícios pessoais relacionados com o abandono da organização, tal 

como McGee & Ford (1987) referem.   

 A componente ausência de alternativas ou percepção limitada de alternativas de 

emprego fora da organização não foi referida por nenhum dos entrevistados, embora, ao 

longo das entrevistas, os inquiridos mostrem uma certa preocupação em relação à 

precarização dos contratos de trabalho e ao aparecimento das Sociedades Anónimas, o 

que os leva a ficarem na organização, já que nesta podem manter os benefícios que, ao 

longo do tempo, foram conquistando. Neste sentido, confirma-se a pertinência da 

concepção do empenhamento instrumental enquanto um construto bidimensional 

constituído pelas dimensões percepção de falta de alternativas viáveis e investimentos e 

sacrifícios efectuados na organização (McGee & Ford, 1987). 

 

Quanto às razões que encorajam a permanência dos indivíduos na organização 

existem dois grupos de explicações: os indivíduos que não se identificam com os 

objectivos e valores da organização, e/ou não gostam de trabalhar nela permanecem 

devido a razões instrumentais; os que gostam de trabalhar na organização, têm prazer 

em trabalhar nela, identificam-se com os valores e objectivos da organização, justificam 

o não abandono com razões afectivas: qualidade no atendimento e satisfação dos 

doentes, realização profissional, e com motivos calculativos/instrumentais: proximidade 

geográfica em relação à área de residência, estabilidade e segurança no emprego, entre 

outros. Tal conclusão dá suporte ao que Allen & Meyer (1990b) e Meyer & Allen 

(1997) defenderam relativamente ao facto do empenhamento afectivo e instrumental 

serem analisados, de forma mais adequada, se encarados como componentes do 

empenhamento organizacional, já que a relação dos empregados com a organização 

pode reflectir vários graus de todos os tipos de empenhamento. 
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Da análise dos dados das entrevistas verificou-se que o empenhamento 

organizacional normativo não é predominante na amostra de enfermeiros. A lealdade, o 

sentimento de obrigação e de dever para com a organização não é sentido pela maioria 

dos enfermeiros. 

A não identificação com os objectivos e valores organizacionais, por cerca de 

metade da amostra, poderia ser interpretada como ausência psicológica, contudo grande 

parte dos inquiridos refere gostar de trabalhar na organização, o que provavelmente 

indicará que estes indivíduos experimentaram uma dissonância cognitiva e para 

justificar a sua permanência na organização desenvolveram laços afectivos/emocionais 

ao longo do tempo (Pina e Cunha et al., 2003). Provavelmente tais indivíduos 

experimentam laços instrumentais/calculativos e poderão desenvolver sentimentos 

afectivos ao longo do tempo. 

Uma das entrevistadas apresenta uma forma afectiva intensamente negativa em 

relação ao serviço onde trabalha, como consequência de uma falta de controlo sobre o 

ambiente no serviço, baixo nível de envolvimento no papel desempenhado no trabalho, 

falta de poder sentido pela sua pessoa e uma falta percebida de alternativas (mudança de 

serviço). Apesar de ser um caso isolado, em futuras investigações seria útil explorar se 

se trata de um tipo de empenhamento diferente ou, como nos parece, estamos perante 

um caso de empenhamento afectivo negativo. 

Suporta-se, em suma, a concepção do empenhamento organizacional enquanto 

um construto multidimensional, justificando-se, no entanto, a inclusão de variáveis 

atitudinais e variáveis comportamentais no estudo do empenhamento organizacional 

afectivo. Quanto à dimensão do empenhamento dominante entre os enfermeiros, não 

nos é possível avançar uma conclusão globalizante. Foi possível averiguar que: a) 

existem empregados que manifestam laços afectivos intensos em relação à organização, 
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outros enveredam por laços afectivos mais ténues, grande parte da amostra não refere 

comportamentos empenhados em prol da organização; b) as ligações instrumentais são 

mais fortes, para aqueles que demonstram um empenhamento afectivo mais fraco; os 

chamados organizacionistas, esses combinam razões afectivas com razões 

instrumentais, quando tratam de explicar a sua permanência na organização; c) o 

empenhamento em relação ao grupo de trabalho e à profissão são referentes mais 

importantes, em termos de contexto de trabalho, para os enfermeiros entrevistados, 

mesmo para aqueles que se podem apelidar de organizacionalmente menos 

empenhados;  d) o referente organização é um foco pouco evidenciado nos discursos 

dos entrevistados.  

 

Em relação aos factores facilitadores/dificultadores do empenhamento 

organizacional, foram identificados no estudo a presença dos factores ou características 

pessoais, as características relacionadas com a função, as características relacionadas 

com as experiências de trabalho e as características estruturais.  

Relativamente às características pessoais, somente a fase da carreira em que se 

encontram os enfermeiros parece influenciar o desenvolvimento do empenhamento 

organizacional afectivo. O nível de educação assume o papel de possível variável 

moderadora relativamente à influência de outras variáveis, aceitando-se, assim,  a 

posição de Mathieu & Zajac (1990). 

Na fase inicial da carreira, as ligações de tipo afectivo em relação à organização 

parecem predominar. À medida que o indivíduo desenvolve laços que o ligam à 

organização, as ligações de tipo instrumental e afectivo combinam-se e explicam a 

permanência dos indivíduos na organização. Na fase final da carreira, os indivíduos 

manifestam atitudes afectivas em relação à organização, mas não estão dispostos a 
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terem comportamentos que manifestem um sacrifício pessoal em prol da organização e 

profissão, predominando as variáveis ligadas ao empenhamento instrumental em relação 

à organização, tal como Reichers (1986) e Reilly & Orsak (1991) defenderam. 

As características relacionadas com a função identificadas foram a satisfação 

com a função e a autonomia na realização das tarefas/funções. A satisfação com a 

função explica o empenhamento afectivo dos enfermeiros. Quanto à autonomia sentida 

na realização das funções, esta parece afectar o empenhamento orgnizacional afectivo 

dos enfermeiros. 

As expectativas satisfeitas, ou seja, as experiências preliminares e iniciais e o 

seu efeito nas expectativas do indivíduo em relação à organização, as experiências 

iniciais em termos de socialização organizacional (estágios) e a percepção do apoio 

dado à formação profissional por parte da organização assumem-se como antecedentes 

do empenhamento organizacional afectivo. 

Os antecedentes estruturais do empenhamento organizacional afectivo 

identificados neste estudo foram a falta de material e a escassez em termos de recursos 

humanos, a má organização do trabalho pelas chefias, a falta de espaço físico e os 

conflitos entre enfermeiros e entre enfermeiros e médicos. A relação com o supervisor 

ou enfermeiro-chefe é referida como um factor que gera ausência de empenhamento 

afectivo, nomeadamente a sua inexperiência profissional na área de trabalho, a 

deficiente avaliação de desempenho feita por eles e o alheamento em relação à prática, 

ao trabalho diário dos enfermeiros. 

No tocante aos antecedentes do empenhamento organizacional afectivo não se 

afirma a primazia de um tipo de antecedentes sobre o outro, confirmando os estudos que 

consideram que o empenhamento organizacional é influenciado por vários tipos de 
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variáveis: factores individuais, factores relacionados com a função, factores 

relacionados com as experiências de trabalho e factores estruturais. 

 

Importa agora discutir quais as componentes do empenhamento profissional 

identificadas pelos enfermeiros, assim como quais as dimensões mais importantes 

dentro de cada tipo de empenhamento. 

A maioria dos enfermeiros entrevistados entende o que faz como sendo uma 

profissão, caracterizada por um corpo de conhecimentos específico, com ideais próprios 

e com uma carreira, com uma remuneração, reconhecida pelo público, dotada de uma 

Ordem profissional e um estatuto próprio. Um terço dos inquiridos, por sua vez, vê a 

enfermagem como profissão e vocação. Os enfermeiros encaram-se a si mesmos como 

profissionais, embora a componente vocacional seja marcante para a definição da 

profissão, nomeadamente a orientação para o doente, a ideia de doação. A profissão 

engloba quer competências profissionais/técnicas, mas também competências 

relacionais, que se associam à ideia de vocação e ao paradigma cuidar. Provavelmente, a 

identificação psicológica com o trabalho de enfermagem, o efeito desse trabalho na 

auto-imagem do indivíduo e a orientação valorativa em relação a esse trabalho 

transmitida durante o processo de socialização na profissão, ou seja, o envolvimento nas 

funções profissionais é o vector definidor da enfermagem enquanto profissão, para estes 

enfermeiros por nós estudados (Wiener & Gechman, 1977). Tais aspectos serão 

importantes para se estudar e entender o empenhamento profissional dos enfermeiros. 

O foco empenhamento profissional é percepcionado, pela maioria dos 

inquiridos, como o foco principal, quando comparado com o empenhamento 

organizacional. Tal preferência prende-se com a defesa das questões da qualidade do 

trabalho, a tentativa de não sobreposição dos objectivos económicos aos objectivos da 
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profissão, a defesa dos interesses dos doentes e da ética profissional, o que, à primeira 

vista, pode denunciar que estes profissionais se guiam mais pelas suas expectativas 

profissionais do que pelas suas expectativas organizacionais, tal como Cohen (2000) 

explica. 

Os entrevistados mostram uma identificação e envolvimento com os valores e 

objectivos da profissão, gosto por trabalhar nela, o que evidencia o seu empenhamento 

profissional afectivo. Encontramos suporte para a inclusão do desejo de permanecer, de 

não mudar de profissão ao longo da vida activa, na definição de empenhamento 

profissional afectivo, sustentando, em parte, a definição de empenhamento profissional 

de Aranya & Ferris (1983). O desejo de permanecer toda a vida profissional na 

enfermagem foi evidenciado pela maioria dos enfermeiros. Contudo dentro do conceito 

de empenhamento profissional poderá vislumbrar-se outra dimensão: mudança de 

funções, ainda que dentro da área de enfermagem. Quanto à dimensão sacríficios 

pessoais em prol da profissão, pensamos haver uma sobreposição entre esta componente 

e os investimentos/apostas feitos na profissão, dimensão do empenhamento profissional 

instrumental, tal como o definiu Meyer, Allen & Smith (1993). Parece-nos adequado 

eliminar a componente sacrifícios pessoais do empenhamento profissional afectivo e 

retê-la somente para o empenhamento profissional instrumental. 

A permanência na profissão é explicada quer por motivos de ordem afectiva, 

quer por motivos de ordem instrumental, o que nos faz pensar que, provavelmente, tal 

como Mathieu & Zajac (1990) referiram, e extrapolando para o empenhamento 

profissional, o empenhamento atitudinal e o empenhamento instrumental não são 

conceitos inteiramente distintos, a medida de um contém elementos do outro. Os dois 

processos poderão estar ligados ao longo do tempo. 
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A realização profissional, o envolvimento nas funções no trabalho e o 

envolvimento nessas funções profissionais para além do trabalho, a centralidade da 

profissão na nossa vida pessoal, o investimento pessoal na profissão e a necessidade de 

actualização e progressão profissional afiguram-se como antecedentes do 

empenhamento profissional afectivo, dados que suportam as conclusões de Blau (1985). 

Quanto aos investimentos, apostas que poderão ser perdidas ou reduzidas em 

valor se o indivíduo mudar de profissão, os enfermeiros enumeraram o tempo e esforço 

posto em adquirir competências profissionais (actualização profissional), as ambições 

relativamente à carreira e investimento na mesma e a pertença a associações 

profissionais e/ou sindicais. Relativamente ao tempo e esforço posto em adquirir 

competências profissionais, os entrevistados referem a leitura de livros científicos, de 

revistas ligadas à enfermagem, a frequência de congressos, simpósios, formações 

internas e formações externas. 

Uma parte não negligenciável dos inquiridos encontra-se a realizar cursos de 

actualização profissional de longa duração ou manifesta o desejo, de num futuro 

próximo vir a frequentar uma especialidade ou um mestrado. Alguns dos entrevistados 

demonstram ter investido na carreira ao terem realizado uma especialização na área de 

enfermagem. A formação académica dos inquiridos parece relacionar-se com o 

investimento que estes fizeram ou pensam fazer na sua carreira profissional, uma vez 

que os enfermeiros com o curso geral de enfermagem, se atentarmos à sua antiguidade 

na profissão, foram os que menos investiram na carreira de enfermagem em termos de 

acumulação de graus académicos (bacharel, licenciado, especialista, mestre), o que 

suporta as conclusões de Mayer & Schoorman (1998). Relativamente às ambições em 

termos de carreira, o desejo de se tornar especialista é anseio de uma grande parte da 

amostra; os que já o são, não têm ambições em termos de cargos de chefia. O 
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empenhamento profissional instrumental manifesta as intenções comportamentais dos 

enfermeiros entrevistados em relação à sua profissão. 

Todos os enfermeiros entrevistados encontram-se obrigatoriamente inscritos na 

Ordem dos Enfermeiros e, uma grande maioria, diz ser associado de pelo menos um 

sindicato profissional. 

 O empenhamento profissional normativo reflecte o sentido de obrigação, de 

dever e responsabilidade em continuar numa dada profissão. Dos dados emanam 

algumas dimensões de interesse: pertença a uma família com história de envolvimento 

na profissão, as experiências de socialização pré-organizacionais e organizacionais e a 

presença dos ideais e valores da enfermagem no dia-a-dia. As experiências de 

socialização pré-organizacionais e organizacionais revelam ser as dimensões com mais 

impacto no empenhamento profissional normativo, uma vez que contribuiram para a 

formação de expectativas mais realistas acerca da profissão, e das funções a ela 

associadas, e para a inculcação dos valores, objectivos próprios da profissão.  

 O dever de permanecer na profissão aparece ligado à ideia de missão, à 

obrigação em servir os interesses e atender às necessidades do doente, razão de ser 

destes profissionais, tal com está consignado nos valores e princípios deontológicos dos 

enfermeiros. O envolvimento nas funções profissionais reflecte este tipo de orientação 

normativa. O reconhecimento, o sentido de vocação, de uma obrigação social ou 

empenhamento em servir o interesse público são dimensões importantes desta profissão 

e estão ligadas ao sentido de dedicação à profissão (Hall, 1968).  

 Encontrou-se justificação empírica para a consideração do empenhamento 

profissional enquanto um construto multidimensional, constituído pela ligação afectiva 

em relação à profissão, os comportamentos e intenções comportamentais, traduzidos 

nos investimentos nela realizados, em termos de actualização e progressão profissional, 
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e pelo dever em servir os interesses dos doentes, o sentido de missão, que se trata da 

componente normativa do empenhamento profissional. 

 A relação entre o empenhamento organizacional e o empenhamento profissional 

pode corporizar duas formas distintas: conflito ou complementaridade. O 

empenhamento da organização em relação aos seus empregados aparece como um 

antecedente importante na compreensão das formas que a relação assume, o que remete 

para a centralidade do apoio organizacional percebido na explicação da relação que os 

dois domínios poderão personificar, tal como Eisenberger et al. (1990) e Eisenberger et 

al. (1986) defenderam. Aliás a não partilha dos valores e objectivos da enfermagem por 

parte da organização, a discrepância entre o discurso e a prática, a má organização do 

trabalho pelas chefias e a insatisfação com as tarefas, a aversão em relação à mudança, a 

falta de recursos humanos e a falta de estímulos à formação profissional são factores 

apontados pelos enfermeiros e que, na sua opinião, são conducentes a uma relação 

conflituosa entre domínios. 

 A complementaridade entre domínios, percebida pela maioria, é explicada pela 

partilha dos objectivos e valores da enfermagem por parte da organização, a orientação 

da organização para os interesses do doente, o tipo de serviço (especializado ou não), os 

incentivos à actualização profissional dos enfermeiros, a identificação com os valores e 

objectivos da organização e a satisfação com as funções realizadas. 

 Tais conclusões negam o postulado de que há um conflito inerente entre 

objectivos organizacionais e objectivos profissionais, tal como a literatura menos 

recente afirmara. Poderá existir um empenhamento dual, sem que tal signifique que não 

haja necessariamente tensão ou conflito. O empenhamento organizacional e o 

empenhamento profissional podem associar-se positivamente, no entanto, o 
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empenhamento profissional pode ser maior do que o empenhamento organizacional 

(Wallace, 1993). 

 Ainda relativamente à percepção de incompatibilidade entre os dois domínios 

importa destacar aqui duas posições: a percepção de um conflito aberto, em que se 

descrevem situações claras de conflito, se mostra o descontentamento em relação às 

situações e se preconiza uma crítica aberta à organização, e a negação de um conflito na 

prática: apesar da percepção de incompatibilidade, os enfermeiros que enveredam por 

este tipo de estratégia de gestão do conflito têm como objectivo a 

articulação/compatibilização de objectivos e interesses, pela via informal, através do 

contorno da regras. Tal possibilidade é facilitada pela ausência de um controlo rígido 

por parte das chefias, por uma autonomia percebida em termos de tomada de decisão e 

por uma autonomia no trabalho, o que confirma as conclusões de Wade (1999), que 

defende o papel mediador da autonomia atitudinal e da autonomia no trabalho, 

relativamente à complementaridade entre domínios. Para os proponentes deste segundo 

tipo de estratégia, os valores e objectivos da profissão ditam a sua acção no dia-a-dia. O 

seu comportamento não atinge proporções extremas, uma vez que a própria organização 

não criou mecanismos de controlo, de ameaça e punição para os comportamentos 

desviantes.  

 

 Em suma, os enfermeiros presentes na amostra apresentam um empenhamento 

profissional tendencialmente maior do que o empenhamento organizacional por eles 

demonstrado. Os laços que unem estes profissionais à organização são mais ténues, 

mais instrumentais, quando comparados com os que os ligam à sua profissão. A 

empenhamento organizacional e o empenhamento profissional podem associar-se 

positivamente. No entanto, o empenhamento profissional pode ou tende a ser maior do 
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que o empenhamento organizacional.  Relativamente ao empenhamento organizacional, 

as posições dos inquiridos dividem-se, podendo encontrar-se indivíduos 

organizacionalmente empenhados e indivíduos com um menor empenhamento 

organizacional. O empenhamento profissional é contudo, independentemente da 

intensidade do empenhamento organizacional, o domínio com mais relevo para os 

enfermeiros. Poderemos, porventura, vislumbrar vários perfis de empenhamento: os 

empenhados duplamente, os carreiristas e os organizacionistas (Carson et al., 1999). 

 

9.2. Recomendações para a gestão 

 

 Os resultados deste estudo apontam para um empenhamento profissional 

tendencialmente mais forte, do que o empenhamento em relação à organização, por 

parte dos enfermeiros estudados. Os resultados evidenciam o facto do empenhamento 

organizacional e, mais precisamente, o apoio organizacional percebido, ser um 

antecedente primordial em termos do conflito percebido entre domínios. O 

empenhamento da organização, em prosseguir os valores e objectivos da enfermagem, 

aparece como uma variável importante na compreensão do empenhamento dual. Apesar 

deste trabalho de investigação consistir num estudo exploratório e, como tal, limitar a 

extrapolação dos resultados para outros enfermeiros e instituições de saúde, parece, no 

entanto, pertinente fazer algumas recomendações, em matéria de gestão, que poderão 

ser alargadas a outros contextos/instituições de saúde nacionais. 

A primeira recomendação deste estudo remete para a alteração, por parte das 

instituições de saúde, das percepções dos entrevistados em termos do apoio 

organizacional percebido, percepções essas que deverão ser congruentes com a 

prossecução dos interesses, objectivos e valores dos enfermeiros. Tal como Meyer & 
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Allen (1997) salientaram, os trabalhadores que acreditam que as organizações são 

apoiantes, tendem a ser empenhados afectivamente, aqueles que reconhecem que 

fizeram investimentos substanciais que seriam perdidos se saíssem da organização 

tendem a desenvolver um empenhamento de tipo instrumental, aqueles que pensam que 

a lealdade é esperada, tornam-se normativamente empenhados. Iverson & Buttigieg 

(1999) defenderam que é possível gerir o empenhamento dos empregados, uma vez que 

este está relacionado com a percepção dos empregados em relação à Gestão de Recursos 

Humanos. 

É possível gerir os antecedentes do empenhamento organizacional afectivo, 

como os factores relacionados com a função, os factores relacionados com as 

experiências de trabalho e os factores estruturais. 

Em primeiro lugar, seria útil clarificar e comunicar claramente os objectivos e a 

missão das organizações de saúde (Dessler, 1999), objectivos esses que deverão estar 

em consonância com os valores e objectivos da enfermagem, enquanto profissão. 

Relativamente aos antecedentes do empenhamento organizacional afectivo, 

relacionados com a função, destacam-se a satisfação com a função e a autonomia na 

realização das funções. A este nível, importaria distribuir funções que fossem ajustadas 

ao nível de especialização do enfermeiro, que lhes permitisse desenvolver a sua 

especialidade e o ensino aos doentes. O aumento da variedade das funções, assim como, 

a identidade em relação à função seria também importante. A autonomia, o nível de 

independência no planeamento do trabalho e, na respectiva, forma de execução do 

mesmo, são também variáveis que não deverão ser negligenciadas. 

As experiências preliminares, e o seu efeito nas expectativas do indivíduo em 

relação à organização, explicam o empenhamento afectivo dos enfermeiros. No tocante 

a esta matéria, poderemos intervir a nível dos estágios, realizados durante o curso e o 
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estágio final, portanto a nível de socialização organizacional, proporcionando 

experiências de trabalho que assentem numa informação cuidada acerca da função, de 

modo  que os enfermeiros desenvolvam expectativas realistas relativamente à mesma e 

em relação à própria organização. Ganha importância o desenho de processos de 

integração e socialização formais. Defende-se também o uso de tácticas de investidura, 

no que concerne à socialização, isto é, tácticas que proporcionem o acolhimento dos 

novos membros e valorizem os comportamentos anteriores de enfermeiros. Alguns 

estudos apontam para o facto das tácticas de investidura serem promotoras do 

empenhamento organizacional (exemplo: Allen & Meyer, 1990a). 

No tocante à ausência de recursos materiais e humanos, à má organização do 

trabalho, à falta de espaço físico, as organizações de saúde devem esforçar-se por 

proporcionar aos enfermeiros melhores condições de trabalho, mais consistentes com o 

seu ideal de prossecução do bem-estar do doente. Relativamente às más relações entre 

médicos e enfermeiros dever-se-ia promover o trabalho em equipa, no sentido da 

valorização das competências distintivas de cada um destes profissionais. Poder-se-iam 

promover reuniões de confrontação grupal, em que cada um dos grupos criticaria, 

mediante certos critérios, a actuação do outro no dia-a-dia. O objectivo destas reuniões 

seria o de gerar um melhor entendimento acerca das causas para estes conflitos e 

ocasionar soluções de negociação integrativas/colaborativas. O recurso a um mediador 

ou consultor seria importante para a condução deste processo. 

No que concerne à relação estabelecida entre supervisor (enfermeiro-chefe) e 

enfermeiro, a ausência de feedback por parte do supervisor, relativamente à quantidade 

e à qualidade de informação sobre o progresso dos indivíduos na execução do trabalho e 

os níveis de desempenho alacançados, parece ser uma variável com um peso 

considerável no desenvolvimento do empenhamento organizacional. A avaliação de 
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desempenho, quando encarada como um ritual burocrático anual, e alheada de uma 

avaliação prática em contexto de trabalho, não serve os seus objectivos de proporcionar 

aos enfermeiros informação clara, que lhes permita ajustar o seu comportamento aos 

objectivos da organização. A avaliação de desempenho deverá assentar em regras 

claras, conhecidas de todos, e em critérios objectivos relacionados com o desempenho 

no trabalho. Os resultados da avaliação de desempenho deverão de ser comunicados e 

discutidos em conjunto, pelo avaliador e pelo avaliado, de forma a permitir delinear 

objectivos para o futuro. 

A inexperiência profissional dos supervisores, no tocante à especialidade ou área 

de trabalho da unidade ou sub-unidade de saúde, remete para a necessidade de um 

processo de recrutamento e selecção cuidado, que assente na competência profissional 

dos enfermeiros-chefe em relação à área de trabalho. 

Eis algumas recomendações em matéria de gestão, mais concretamente em 

Gestão de Recursos Humanos. 

 

9.3. Limitações do estudo e pistas para investigações futuras 

 

Uma vez propostas algumas recomendações ao nível da gestão das organizações 

de saúde e, mais especificamente, da gestão do empenhamento organizacional, importa, 

agora, alertar para algumas das limitações que o estudo encerra. Convém relembrar que, 

por se tratar de um estudo de carácter exploratório, e dado o tamanho limitado da 

amostra, é perigoso generalizar os resultados e as sugestões que dele foram retiradas. O 

nosso estudo contempla somente alguns enfermeiros pertencentes a instituições de 

saúde da zona Norte do país, mais concretamente do Minho. Embora englobando 

hospitais e centros de saúde, o estudo apresentar-se-ia mais completo mediante a 
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observação de diferentes hospitais e centros de saúde ao longo do país. Por outro lado, a 

maioria dos enfermeiros entrevistados, realizaram os seus cursos (curso geral de 

enfermagem, bacharelato, licenciatura, especialidade) numa única e mesma Escola de 

Enfermagem, situada no Minho. Seria interessante ter incluído na amostra enfermeiros 

que tivessem tirado os seus cursos noutras instituições de ensino, precisamente para 

averiguar se o tipo de instituição de ensino exerceria alguma influência no 

empenhamento profissional dos enfermeiros. Convém também chamar a atenção para o 

facto da nossa amostra contemplar uma significativa parcela de enfermeiros com 

licenciatura de raíz ou obtido através de equiparação. Provavelmente se tivéssemos mais 

enfermeiros, na amostra, com o curso geral de enfermagem, ou seja, sem grau 

académico, poderíamos ter informações significativamente diferentes. Aliás a análise 

dos resultados por grau académico ou por categoria profissional (enfermeiro de nível 1, 

enfermeiro graduado, enfermeiro especialista, enfermeiro-chefe) poderia-se revelar 

interessante, no tocante à possibilidade de diferentes intensidades sentidas, em termos 

de empenhamento organizacional e empenhamento profissional. De igual modo, seria 

importante ter registado testemunhos de enfermeiros-chefe, que por exercerem funções 

de gestão, provavelmente, assumiriam um empenhamento organizacional mais forte.  

Não se pode ainda ignorar o provável enriquecimento que o estudo beneficiaria, 

caso tivesse auscultado enfermeiros a trabalhar no sector privado, nomeadamente em 

clínicas privadas. No que se refere à técnica de recolha de dados utilizada: a entrevista, 

ainda que permita avaliar e entender o empenhamento do ponto de vista dos actores 

sociais, ou seja, facilite o debruçar sobre a experiência individual de estar empenhado, 

não podemos deixar de referir que o fenómeno da desejabilidade social está presente, 

nomeadamente quando remetemos aos indivíduos questões que eles percepcionam 

como sensíveis, tendendo o entrevistado a responder não segundo aquilo que ele é, faz, 



Considerações finais: os resultados, as conclusões e as recomendações do estudo 

 170
 

sente ou pensa, mas segundo o que acha que deve ser, fazer, sentir ou pensar, num 

desígnio de conformidade ou apresentação de uma boa imagem de si mesmo. Uma 

alternativa interessante, do ponto de vista da recolha e riqueza dos dados, seria, tal como 

é sugerido por Goffin & Gellatly (2001), em vez de só utilizarmos medidas de auto-

afirmação, juntar, num mesmo estudo, medidas sobre o empenhado (ele próprio), as 

percepções dos pares e dos supervisores em relação ao empenhamento de um mesmo 

empregado. Seria interessante avaliar se as percepções de empenhamento dos pares e 

dos supervisores convergem ou divergem das percepções do empenhado, numa mesma 

situação. 

 

Como pistas para futuras investigações sugere-se a realização de estudos 

análogos noutras instituições de saúde, utilizando a mesma técnica de recolha de dados: 

a entrevista. Seria importante verificar se os resultados deste estudo convergem ou 

divergem relativamente a instituições de saúde de outras zonas do país. Aventa-se a 

hipótese da realização de um estudo de cariz quantitativo, que teria por base os 

resultados deste trabalho exploratório, e que contemplasse uma amostra maior, tendo 

em conta as várias instituições de saúde pública do nosso país. Seria igualmente 

importante ter em conta o tipo de serviço hospitalar e estabelecer um estudo 

comparativo, de modo a estudar as diferenças, em termos de empenhamento 

organizacional e empenhamento profissional, entre os enfermeiros que trabalham em 

unidades generalistas e os que trabalham em unidades especializadas. 

Sugere-se ainda o estudo mais aprofundado das formas que poderão assumir a 

complementaridade ou o conflito entre o domínio do empenhamento organizacional e o 

domínio do empenhamento profissional. Este tópico carece de mais estudos de carácter 

quantitativo e qualitativo, uma vez que permanece uma área pouco explorada, em 
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termos teóricos e empíricos. Importante seria também comparar o empenhamento 

profissional entre diferentes profissões, com o objectivo de avaliar a sua intensidade e 

identificar que aspectos do construto são sentidos como centrais pelos actores 

profissionais envolvidos. Carece-se de estudos que abarquem as várias dimensões do 

profissionalismo, para além do empenhamento profissional, e que estudem a relação 

entre essas variáveis e o conflito organização/profissão. 

A escassez de investigações empíricas que se debruçem sobre as consequências 

do conflito/compatibilidade entre os dois domínios, nomeadamente em termos de 

desempenho na função e no trabalho, turnover, absentismo e comportamentos de 

cidadania organizacional, abre perspectivas para incursões futuras nesta área de 

investigação. 

Deixamos, em aberto, algumas questões pertinentes, que se espera que gerem 

estudos frutíferos nesta área de estudo! 
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Anexo 1 - AS GRELHAS DE ANÁLISE 

 
1. Grelha de análise relativa à categoria “Empenhamento em contexto de 

trabalho” 

Categorias Dimensões Indicadores 
Foco na profissão ▪Desenvolvimento e actualização 

profissional 
▪Satisfação com o trabalho e 
identificação com os seus objectivos e 
valores 
▪ Competência profissional 
▪ Responsabilidade profissional 

Foco na equipa de trabalho ▪Trabalho em equipa 
▪ Projectos da equipa 
▪Bom relacionamento com a equipa 

Foco no envolvimento nas 
funções profissionais 

▪Realização de tarefas para além das 
formalmente incumbidas 
▪Gosto pela área de trabalho que se 
está  a desenvolver 
▪Realização pessoal oriunda das 
funções exercidas 
▪Qualidade do trabalho desenvolvido 

 
EMPENHAMENTO 
EM CONTEXTO DE 

TRABALHO 

Foco no doente ▪ Atendimento ao doente/necessidades 
do doente 
▪Bem-estar do doente 

 Foco na organização ▪Pontualidade 
▪Desempenho exigido pela 
organização 

Quadro 10 - Grelha de análise relativa à categoria “Empenhamento em contexto de 
trabalho” 
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2. Grelha de análise relativa à categoria “Factores que encorajam a 

permanência na organização” 

 

Categorias Dimensões Indicadores 
Factores ligados ao 

empenhamento 
organizacional 

afectivo 

▪Gosto em trabalhar na organização 
▪Gosto em trabalhar no serviço 
▪Identificação com os valores e objectivos 
organizacionais 

Factores ligados ao 
empenhamento 

profissional afectivo

▪Realização profissional 
▪Satisfação dos doentes 
▪Gosto pela área de trabalho/serviço 

FACTORES QUE 
ENCORAJAM A 

PERMANÊNCIA NA 
ORGANIZAÇÃO 

Factores ligados ao 
empenhamento 
organizacional 
instrumental 

▪Segurança e estabilidade 
▪Proximidade geográfica em relação à área 
de residência 
▪Equipa 
▪Projectos na organização 

Quadro 11 - Grelha de análise relativa à categoria “Factores que encorajam a 

permanência na organização” 

 

3. Grelha de análise relativa à categoria “Empenhamento organizacional 

afectivo” 

 

Categorias Dimensões Indicadores 
Identificação com os valores 
e objectivos da organização 

▪Identificação com os valores e 
objectivos da organização 
▪Identificação com os valores e 
objectivos do serviço 
▪Identificação com os valores e 
objectivos da equipa 

Afecto em relação à 
organização 

▪Gosto em trabalhar na organização 
▪Gosto em trabalhar no serviço/área 
de trabalho, mas não na organização
▪Gosto em trabalhar na organização, 
mas não no serviço 
▪Desagrado em trabalhar na 
organização 
 
 

EMPENHAMENTO 
ORGANIZACIONAL 

AFECTIVO 

Desejo em permanecer na 
organização 

▪Futuro comum 
▪Permanência a médio prazo 
▪Desejo de abandonar a organização
▪Desejo de abandonar o serviço 
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EMPENHAMENTO 
ORGANIZACIONAL 

AFECTIVO  
(continuação) 

Sacrifícios pessoais em prol 
da organização 

▪Obtenção de material 
▪Sair depois do horário 
▪Investimento em formação 
▪Desenvolvimento de projectos 
▪Conversas acerca do trabalho 
▪ Transferência de serviço 

 Empenhamento afectivo 
negativo 

▪Afectividade negativa 
▪Não identificação com os valores e 
objectivos 
▪Ausência de sacrifícios pessoais:  
      ▪baixo envolvimento no papel 

▪Padrões mínimos de      
desempenho 

▪Ausência de controlo e de poder 
por parte do empregado 

Quadro 12 - Grelha de análise relativa à categoria “Empenhamento organizacional 
afectivo” 
 

 

 

4. Grelha de análise relativa à categoria “Empenhamento organizacional 

instrumental” 

Categorias Dimensões Indicadores 
Apostas/Investimentos ▪Perda do vínculo contratual 

▪Equipa de enfermagem 
▪Amizades no trabalho 
▪Perda de estabilidade económica e 
profissional 
▪Proximidade geográfica em relação 
à área de residência 
▪Projectos na organização 

EMPENHAMENTO 
ORGANIZACIONAL 
INSTRUMENTAL 

Alternativas de emprego 
fora da organização 

▪Presença ou ausência de 
alternativas de emprego 

Quadro 13 - Grelha de análise relativa à categoria “Empenhamento organizacional 
instrumental” 
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5. Grelha de análise relativa à categoria “empenhamento organizacional 

normativo” 

 

Categorias Dimensões Indicadores 
EMPENHAMENTO 
ORGANIZACIONAL 
NORMATIVO 

Lealdade/Obrigação 
para com a organização 

▪Apoios/favores prestados pela 
organização 
▪Experiências de Socialização 
organizacional 
▪Defesa dos objectivos em períodos 
instáveis ou de crise 

Quadro 14 - Grelha de análise relativa à categoria “empenhamento organizacional 
normativo” 

 

 
 

 

 

6. Grelha de análise relativa ao “Foco empenhamento em relação ao grupo de 

trabalho” 

 

Categorias Dimensões Indicadores 
Grupo referente 

principal 
▪Não identificação com os ideais da 
organização 
▪Ideais próprios do grupo 
▪Proximidade em relação ao grupo de 
trabalho 
▪Desempenho superior do grupo 
▪Proximidade em relação ao utente 
▪Não apresentação dos ideais da 
organização 

FOCO 
EMPENHAMENTO EM 
RELAÇÃO AO GRUPO 

DE TRABALHO 

Complementaridade 
entre o foco grupo de 

trabalho e o foco 
organização 

▪Congruência entre ideais e objectivos 
do grupo e os ideais e objectivos da 
organização 
▪Autonomia dada à equipa de 
enfermagem pela organização 

Quadro 15 - Grelha de análise relativa ao “Foco empenhamento em relação ao 
grupo de trabalho” 
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7. Grelha de análise relativa à categoria “Antecedentes do empenhamento 

organizacional afectivo” 

 

Categorias Dimensões Indicadores 
Características pessoais ▪Fase da carreira 

▪Nível de habilitações 
literárias/académicas  

Características relacionadas 
com a função 

▪satisfação/insatisfação com a 
função 
▪autonomia na realização das 
tarefas 

Características relacionadas 
com as experiências de 
trabalho 

▪Expectativas iniciais 
satisfeitas/não satisfeitas 
▪Experiências de socialização 
organizacional 
▪Apoio percebido à formação 
profissional por parte da 
organização 
 

ANTECEDENTES DO 
EMPENHAMENTO 

ORGANIZACIONAL 
AFECTIVO 

Características estruturais ▪Comportamento  do 
enfermeiro-chefe 
▪Falta de material 
▪Falta de recursos humanos 
▪Falta de espaço físico 
▪Conflitos entre enfermeiros 
e entre enfermeiros/médicos 
▪Má organização do trabalho 
por parte das chefias 

    Quadro 16 - Grelha de análise relativa à categoria “Antecedentes do empenhamento        
organizacional afectivo” 
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8. Grelha de análise relativa à categoria “Empenhamento profissional” 

 

Categorias Dimensões Indicadores 

Empenhamento profissional 
afectivo 

▪Crença e aceitação dos 
valores e objectivos de uma 
profissão 
▪Gosto em trabalhar na 
profissão 
▪Desejo de permanecer na 
profissão durante toda a vida 
profissional 
▪Desejo de permanecer na 
profissão, mas mudar de área 

Empenhamento profissional 
instrumental 

▪Investimentos/apostas feitos 
na profissão 

EMPENHAMENTO 
PROFISSIONAL 

Empenhamento profissional 
normativo 

▪dever e lealdade em relação à 
profissão 

Quadro 17 - Grelha de análise relativa à categoria “Empenhamento profissional” 
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9. Grelha de análise relativa à categoria “Antecedentes do empenhamento 

profissional” 

Quadro 18 - Grelha de análise relativa à categoria “Antecedentes do empenhamento 

profissional” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorias Dimensões Indicadores 
Antecedentes do 
empenhamento 

profissional afectivo 

▪Realização profissional 
▪Necessidade de crescimento e 
actualização na carreira 
▪Envolvimento nas funções 
profissionais 
▪Investimento pessoal na profissão 
▪Envolvimento nas funções 
profissionais para além do trabalho 
▪Centralidade da profissão na vida 
pessoal 

Antecedentes do 
empenhamento 

profissional instrumental

▪Tempo e esforço posto em adquirir 
competências profissionais 
▪Leitura de jornais e revistas 
profissionais 
▪Pertença a associações profissionais 
▪Frequência de encontros, 
conferências, acções de formação 
profissional 
▪Categoria profissional vs antiguidade 
profissional 
▪Nível académico 

ANTECEDENTES DO 
EMPENHAMENTO 

PROFISSIONAL 

Antecedentes do 
empenhamento 

profissional normativo 

▪Socialização familiar 
▪Experiências de socialização 
organizacional  
▪Ética profissional 
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10. Grelha relativa à categoria “Percepções acerca da enfermagem enquanto 

profissão” 

 

Categorias Dimensões Indicadores 
Vocação ▪extravasamento da relação salarial 

▪envolvimento na profissão 
▪Serviço/doação 

PERCEPÇÕES 
ACERCA DA 

ENFERMAGEM 
ENQUANTO 
PROFISSÃO 

Profissão ▪Remuneração 
▪Saberes próprios 
▪Tarefas específicas 
▪Reconhecimento pelo público 
▪Carreira 
▪Formação específica 
▪Ordem e Estatuto profissional 
▪Ideais próprios 
 

Quadro 19 - Grelha relativa à categoria “Percepções acerca da enfermagem enquanto 
profissão” 

 
 
 
 

11. Grelha relativa à categoria “Competências percebidas no enfermeiro” 
 

Categorias Dimensões Indicadores 
Competências técnicas ▪Formação científica e 

conhecimentos técnicos 
▪Actualização profissional constante

COMPETÊNCIAS 
PERCEBIDAS NO 

ENFERMEIRO 
Competências 

relacionais 
▪Saber ouvir  
▪ Saber estar com o doente 
▪Bom relacionamento com a equipa 
▪Gostar do que se faz 

Quadro 20 - Grelha relativa à categoria “Competências percebidas no enfermeiro” 
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12. Grelha de análise relativa à “Natureza da relação empenhamento 

organizacional/empenhamento profissional” 

 

Quadro 21 - Grelha de análise relativa à “Natureza da relação empenhamento 
organizacional/empenhamento profissional” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorias Dimensões Indicadores 
Conflito entre domínios ▪Não partilha dos valores e ideais da 

enfermagem pela organização 
▪Dissociação entre o que a 
organização preconiza e o que ela 
pratica 
▪Má organização do trabalho por 
parte das chefias 
▪Insatisfação com as tarefas 
▪Pouco abertura à mudança por pate 
da organização 
▪Falta de recursos humanos  
▪Falta de recursos materiais 
▪Pouco estímulo à formação 
profissional por parte da organização

NATUREZA DA 
RELAÇÃO ENTRE 
EMPENHAMENTO 

ORGANIZACIONAL/ 
EMPENHAMENTO 

PROFISSIONAL 

Complementaridade entre 
domínios 

▪Apoio organizacional percebido 
▪Incentivos à formação profissional 
dos enfermeiros 
▪Partilha dos ideais e valores da 
enfermagem por parte da 
organização 
▪Identificação com os valores e 
objectivos da organização 
▪Orientação para as necessidades dos 
doentes por parte da organização 
▪Tipo de serviço (especializado ou 
não) 
▪Satisfação com as funções 
realizadas 
▪Incentivos à actualização 
profissional dos enfermeiros  
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13. Grelha de análise relativa às “Atitudes face ao conflito percebido entre os dois 

domínios” 

 
Categorias Dimensões Indicadores 

Percepção de conflito 
aberto 

▪Crítica aberta 
▪Demonstração de 
descontentamento 
▪Enumeração de situações concretas 
de conflito 
 

ATITUDES FACE AO 
CONFLITO 

PERCEBIDO ENTRE 
OS DOIS DOMÍNIOS 

Percepção da não 
existência de um conflito 

aberto 

▪Tentativas de 
articulação/compatibilização 
informais 
▪Contorno informal das regras  
▪Inexistência de um controlo rígido 
por parte da organização 
▪Autonomia percebida em termos 
de tomada de decisão 
▪Autonomia no trabalho 
 

Quadro 22 - Grelha de análise relativa às “Atitudes face ao conflito percebido 
entre os dois domínios” 
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Anexo 2 - Guião da entrevista 
 

 Gostaria de iniciar a entrevista colocando-lhe algumas questões específicas: 

 

1. Qual a sua idade? 

2. Quais são as suas habilitações literárias/académicas? 

3. Em que ano concluiu o curso de enfermagem? 

4. Tem algum curso de especialização em enfermagem ou noutra área? 

5. Qual a sua categoria profissional e em que serviço se insere? 

6. Qual o seu vínculo contratual em relação a esse serviço? Há quantos meses/  

anos trabalha nessa organização? 

7. Além desta organização, trabalha ou trabalhou noutras? Quais? 

8. Pertence a alguma associação profissional ou sindical? Qual(ais)? Recebe 

jornais ou revistas profissionais? Quais? 

9. Costuma frequentar conferências, colóquios, simpósios sobre enfermagem? Com 

que frequência? E cursos de formação? 

10. Qual o seu estado civil? Tem filhos? Quantos? Qual(ais) a(s)sua(s) idade(s)? 

 

De seguida, colocar-lhe-ei algumas questões acerca da sua organização e da sua 

profissão. 

 

1. Olhando para trás, que pessoas ou circunstâncias a (o) motivaram a tornar-se 

enfermeira (o)? Quem foi essa pessoa ou qual foi essa experiência? Considerou 

enveredar por outras carreiras? Quais? Porquê? 

 

2. O que significa para si estar empenhado no trabalho? 

 

3. Identifica-se com os valores e objectivos perfilhados pela organização onde 

trabalha? Gosta de trabalhar na organização para a qual trabalha? Consideraria 

trabalhar para uma organização diferente desde que o tipo de trabalho fosse 

similar? 
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4. Que sacrifícios pessoais, esforços estaria disposto a fazer em prol do bem-estar 

da organização? Mudaria de serviço, aceitaria uma transferência, caso isso fosse 

melhor para a organização? 

 

5. Como caracterizaria as relações que mantém com o seu grupo de trabalho? E 

com o seu superior? Como vê a sua actuação no dia-a-dia? E relativamente aos 

outros profissionais de saúde (nomeadamente auxiliares e médicos)? 

 

6. O que é mais importante para si, partilhar os ideais do seu grupo de trabalho ou 

os ideais que a organização defende? 

 

7. Quais as principais funções que exerce? Na sua actual função, quais as 

actividades que lhe dão maior satisfação e as que menos lhe agradam 

desempenhar? Consideraria mudar de serviço num futuro próximo? Deseja 

permanecer toda a sua vida profissional nesta organização? 

 

8. Que factores a (o) encorajam a permanecer nesta organização? E a abandoná-la? 

 

9. Considera a enfermagem uma profissão? O que a (o) leva a essa conclusão? Os 

enfermeiros são diferentes de outro tipo de profissionais? Porquê? 

 

10. Em que medida a sua profissão condiciona ou influencia a sua vida pessoal? 

Qual a importância da sua profissão na sua vida? 

 

11. Qual é, na sua opinião, o perfil de um bom profissional de enfermagem’? Sente 

que a organização para a qual trabalha está empenhada em realizar os valores 

profissionais do enfermeiro? O hospital/centro de saúde reconhece e valoriza o 

trabalho dos enfermeiros? 

 

12. Quais as situações que considera mais problemáticas e que prejudicam a 

qualidade do serviço onde trabalha? 

 

13. Se, no plano hipotético, abandonasse esta organização, que perdas associaria à 

sua saída? O que lhe custaria mais deixar para trás? 
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14. Procura manter-se actualizada (o) relativamente aos seus conhecimentos 

profissionais? O que fez (faz) para tal? Qual o grau de abertura e apoio da 

instituição onde trabalha relativamente à formação profissional dos enfermeiros? 

 

15. Que ambições tem relativamente à carreira de enfermagem? O que já fez ou 

pretende fazer para concretizar essas ambições? 

 

16. Em que medida as suas expectativas acerca das tarefas, colegas de trabalho, 

gestão foram ou não goradas aquando a sua entrada nesta organização? 

 

17. Qual o grau de autonomia que tem sobre o seu próprio trabalho? É suficiente? 

Sente-se responsável pelo trabalho que executa? 

 

18. Considera existir um conflito entre os padrões de trabalho e os procedimentos da 

organização onde trabalha e os seus valores e expectativas profissionais? 

Porquê? 

 

19. O que considera ser mais importante para si, a lealdade em relação à organização 

ou a lealdade em relação à sua profissão?  

 

20. Identifica-se com os valores e objectivos da sua profissão? Gosta da profissão 

que exerce? Consideraria mudar de profissão num futuro próximo? Que razões o 

levam a manter-se nesta profissão? 

 

21. Na sua vida profissional, já existiram situações em que teve de escolher entre os 

seus valores profissionais ou fazer o que era melhor para a organização? Conte-

nos um desses casos e como agiu face a essa situação. 

 

22. O que pensa sobre o futuro da enfermagem em Portugal? Quais as suas 

principais preocupações em relação ao futuro da sua profissão? 

 

 

MUITO OBRIGADO PELA COLABORAÇÃO! 
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