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Resumo 

O significado do trabalho é um construto que vem sendo estudado mais sistematicamente a 

partir da década de 1980, por meio de diversas abordagens e em diferentes categorias 

profissionais. A presente dissertação tem por objetivo descrever e discutir os significados do 

trabalho para trabalhadores da construção civil. Trata-se de um estudo empírico cuja 

investigação se ampara no Modelo dos Atributos do Significado do Trabalho e seu respectivo 

instrumento de mensuração, o Inventário de Significado do Trabalho (IST). A pesquisa de 

campo envolveu 402 trabalhadores do setor da construção civil de duas capitais do Nordeste 

brasileiro, com média de idade de 35,8 anos (DP= 11,4). Para a coleta dos dados, além do 

IST, foram utilizados o Questionário de Condições do Trabalho e ficha sociodemográfica. 

Os dados foram organizados e analisados com auxílio do programa SPSS. Utilizaram-se 

como técnicas de análise de dados a Smallest Space Analisys (SSA), estatísticas descritivas, 

correlações e análises de variância. Verificou-se as evidências de validade do IST, que 

estruturou-se em cinco tipos de atributos valorativos (o que o trabalho deve ser) e sete tipos 

de atributos descritivos (aquilo que o trabalho é). Os resultados mostraram que o trabalho 

apresenta alta centralidade para os participantes e perfila, após a família, o aspecto mais 

importante na vida dos trabalhadores. Os aspectos de crescimento pessoal e econômico foram 

os mais enfatizados para o que o trabalho deve ser e, o trabalho definido como 

responsabilidade e esforço as características que melhor descreveram a realidade de trabalho.  

Palavras-chave: análise dos menores espaços; construção civil; operários; significado do 

trabalho.  



 
 

Abstract 

The meaning of work is a construct that has been studied more systematically from the 80s, 

through various approaches and in different occupational categories. This dissertation aims 

to describe and discuss the meanings of work for construction workers. This is an empirical 

study whose research supports herself in the Model Attributes Meaning of Work and its 

respective instrument for measuring the Meaning of Work Inventory (STI). The research 

involved 402 workers in the construction industry sector in the two capitals of the Brazilian 

Northeast, with a mean age of 35.8 years (SD = 11.4). To collect the data, besides the IST, 

the Working Conditions Questionnaire and sociodemographic data were also used. Data were 

organized and analyzed using the SPSS program. The study used data analysis techniques to 

Smallest Space Analisys (SSA), descriptive statistics, correlation and analysis of variance. 

There was evidence of validity of the STI which was structured into five types of value 

attributes (what work should be), and seven types of descriptive attributes (what is working). 

The results showed that the work has high centrality and profiling for participants after the 

family, the most important aspect in the lives of workers. Aspects of personal and economic 

growth were more emphasized in definition of what the work should be and responsibility 

and effort were characteristics that best described the reality of work. 

Keywords: constructions; meaning of work; workers; smallest space analysis.  
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Introdução 

 

Neste estudo, o interesse pelo significado que o trabalho assume para os trabalhadores 

da construção civil se justifica em torno de duas linhas argumentativas. A primeira delas diz 

respeito ao desenvolvimento do campo de estudos acerca do significado do trabalho, que vem 

sido desenvolvido desde os esforços iniciais de sua sistematização na década de 1980 e, 

encontra-se, no cenário brasileiro, em processo de desenvolvimento e consolidação de 

modelos teóricos que o expliquem. A segunda, refere-se às peculiaridades que caracterizam 

o setor da construção civil, tornando-o um setor particularmente interessante do ponto de 

vista da investigação do significado que seus trabalhadores elaboram para o trabalho que 

realizam. Ambos os argumentos serão desenvolvidos a seguir.  

  Ao longo de sua história, a Psicologia Organizacional e do Trabalho (PO&T) tem 

ampliado seu leque de temas e questões de estudo e intervenção (Borges-Andrade & Paggoto, 

2010; Borges-Andrade & Zanelli, 2004). Assim, do foco inicial em questões de ajuste pessoa-

trabalho, subsidiando subsistemas organizacionais de gestão, em particular recrutamento, 

seleção e treinamento, esse campo tem, mais recentemente, incorporado fenômenos 

psicossociais mais complexos envolvidos na relação da pessoa com o trabalho. É nesse 

contexto que se pode situar o interesse pelo tema do significado do trabalho (Gondim, 

Borges-Andrade, & Bastos, 2010). 

Um marco de referência da produção da PO&T sobre o significado do trabalho é a 

publicação do Meaning of Work Research Team (MOW, 1987), cuja equipe realizou um 

estudo empírico sobre o tema e propôs um modelo de investigação, no qual, o significado do 

trabalho é concebido como fenômeno multifacetado e dinâmico, socialmente compartilhado 
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e construído na relação dos indivíduos com o mundo do trabalho. O modelo proposto pelo 

MOW (1987) desdobra-se em quatro facetas: centralidade do trabalho, normas sociais, 

resultados valorados e metas do trabalho. Esse modelo, que contribuiu para a compreensão 

do significado do trabalho como cognição social, é amplamente referenciado na literatura, 

influenciando estudos ao redor do mundo e o cenário brasileiro não é exceção.   

No Brasil, diversas categorias profissionais já foram investigadas com base no 

modelo desenvolvido pelo MOW, por exemplo: controladores de vôo (Motter, Cruz, & 

Contijo, 2011); chefes de gabinete de senadores da república (Santos,1994); trabalhadores de 

organizações públicas e privadas (Bastos, Pinho, & Costa 1995); profissionais das indústrias 

criativas (Bendassolli & Borges-Andrade, 2011); trabalhadores da saúde e gestores (Morin, 

2001). Entretanto, a replicação dos estudos do MOW no contexto brasileiro não se fez de 

modo linear, mas exigiu adaptações diversas. Por exemplo, os estudos de Soares (1992) e 

Bastos, Pinho e Costa (1995) não conseguiram validar a consistência da dimensão “normas 

sociais” no Brasil. Tamayo (1994) e Borges (1996), por sua vez, identificaram, nos estudos 

do MOW (1987), a ausência de valores do trabalho relacionados à garantia de sobrevivência, 

que são diferentes do valor instrumental do trabalho encontrado nos países desenvolvidos, 

assim como valores negativos para o trabalho. 

Além dos estudos influenciados pelo MOW, o campo de estudos brasileiros acerca 

do significado do trabalho, também caracteriza-se pela diversidade de perspectivas e escolhas 

teórico-metodológicas em se abordar o fenômeno. Mourão e Borges-Andrade (2001), em 

revisão bibliográfica, apontaram para a necessidade de uma sistematização de modelos 

explicativos que fizessem avançar a compreensão do construto. Em revisão mais recente, 

Bendassolli, Coelho, Pinheiro e Gê (no prelo) analisaram a produção científica brasileira 
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sobre o tema, identificando a predominância de trabalhos qualitativos e ao menos cinco 

grandes tendências de abordagens teórico-metodológicas.  

  No cenário nacional, há um modelo de investigação brasileiro que vem se 

consolidando como uma tradição de pesquisa sobre o tema. Conservando aspectos 

semelhantes ao já referido MOW, entretanto, em busca da contemplação das especificidades 

nacionais, trata-se do Modelo dos Atributos do Significado do Trabalho, proposto por Borges 

(1998). Para a autora, o significado do trabalho é composto de atributos descritivos (o que o 

trabalho é), atributos valorativos (o que o trabalho deveria ser), a centralidade do trabalho e 

a hierarquia de atributos. Nessa perspectiva, o significado do trabalho é concebido como uma 

cognição subjetiva e social que, segundo Borges e Tamayo (2001), “varia individualmente, 

na medida em que deriva do processo de atribuir significados e, simultaneamente, apresenta 

aspectos socialmente compartilhados, associados às condições históricas da sociedade. É, 

portanto, constructo sempre inacabado” (p.13). Vinculado ao modelo está o seu instrumento 

de mensuração, denominado de Inventário de Significado do Trabalho (IST). 

Um dos principais méritos do Modelo dos Atributos do Significado do Trabalho de 

Borges (1998), e seu respectivo instrumento de mensuração, é o fato de ter sido pensado e 

construído de maneira a alcançar em sua investigação populações de trabalhadores cujo nível 

educacional formal é baixo. Embora parcela significativa da mão de obra brasileira se 

encontre nesse grupo, trata-se de segmento negligenciado pelos estudos na PT&O. Dentre as 

ocupações que se incluem nessa categoria, e que foram pesquisadas no processo de 

construção do questionário de Borges (1998), estão os trabalhadores da construção civil.  

Uma vez apresentada a evolução do campo de estudos da temática e a emergência de 

uma perspectiva de estudo brasileira, cuja consolidação se faz necessária e importante em 
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meio à pluralidade de abordagens, ressalta-se as características do setor da construção civil 

que o tornam um cenário relevante para o estudo do significado do trabalho. De acordo com 

as informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE, 2011], cerca de 

38,4% das pessoas com mais de 10 anos ocupadas estudaram até no máximo o Ensino 

Fundamental Incompleto. Desse percentual, 5,8% estão lotados no setor da construção civil. 

Segundo o sítio de divulgação do Informações para o Sistema Público de Emprego e Renda 

(ISPER), do Ministério do Trabalho (MTE), a construção civil apresenta o terceiro menor 

salário, a maior taxa de rotatividade, de 7,1% e o menor tempo médio de emprego em meses, 

de 20,9 meses, por setor da economia. Esse conjunto de informações apresenta um setor que 

absorve mão de obra de baixa escolaridade e baixa capacidade para mantê-la. Ao pensar no 

trabalhador que ingressa na construção civil, é possível pensar que a entrada nesse ramo de 

atividade se dá por questões de subsistência e sustento, em vez de identificação e realização 

pessoal, por exemplo.  

No entanto, ainda que se justifique a busca pelo setor em termos instrumentais e de 

garantia de subsistência, há de se considerar também que toda atividade humana é permeada 

de sentido. Os significados são mediadores da relação das pessoas com o mundo 

(Bruner,1997; Fiske & Taylor, 1991). E, portanto, ainda que as condições materiais sejam 

aparentemente limitadoras, a construção de significado continua sendo necessária e 

consequente da realização da atividade. Diante disso, emerge a indagação acerca dos aspectos 

simbólicos relativos ao trabalho que é produzido. Afinal, quais os significados que os 

trabalhadores da construção civil atribuem ao trabalho que realizam? Buscar responder a essa 

questão é não só avançar na compreensão dos aspectos subjetivos relacionados ao trabalho, 

mas compreender a influência desses aspectos sobre os comportamentos das pessoas, porque 
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conforme afirmam Bastos, Pinho e Costa (1995), o significado subjetivo do trabalho é uma 

estrutura cognitiva, um schema, que tem forte impacto sobre as percepções, avaliações, 

atribuições, e sobre o próprio comportamento do indivíduo no trabalho. Explicitados os 

caminhos que conduziram à questão de pesquisa, apresentam-se os objetivos do presente 

estudo. 

Busca-se, neste estudo, descrever e discutir os significados que os trabalhadores da 

construção civil atribuem ao seu trabalho, e, para tanto, procura especificamente: 

i) Caracterizar o setor da construção civil em termos das condições de trabalho, tal como 

percebidas por seus trabalhadores;  

ii) Identificar as evidências de validade do IST com uma nova amostra de trabalhadores da 

construção civil. Nesse objetivo específico, ressalta-se a contribuição metodológica do 

estudo para a consolidação do um instrumento de pesquisa, ampliando o acervo de técnicas 

disponíveis em PO&T; 

iii) Descrever e analisar os significados do trabalho para a amostra de trabalhadores estudada 

a partir das respostas ao IST; 

iii) Discutir os impactos do contexto de trabalho sobre os significados do trabalho 

apresentados, a partir da análise de possíveis relações entre as condições de trabalho e os 

significados do trabalho. 

             Esta dissertação, além da presente introdução, é composta por sete capítulos. O 

segundo capítulo é destinado à apresentação do setor da construção civil, ressaltando suas 

características produtivas, indicadores econômicos e caracterização de sua mão de obra. O 

capítulo subsequente consiste em uma revisão da literatura sobre o significado do trabalho, 
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apresentando o campo de investigação do construto com estudos internacionais e nacionais. 

O quarto capítulo é dedicado ao modelo teórico que subsidia a presente produção, bem como 

o instrumento de mensuração do significado do trabalho que o corresponde. O quinto capítulo 

é destinado ao método desta pesquisa, onde são apresentados os instrumentos, participantes, 

procedimentos de coleta e análise de dados. O capítulo seguinte expõe os resultados 

encontrados em função dos objetivos estipulados. O sétimo capítulo é destinado à discussão 

dos principais resultados e, por fim, é apresentado o capítulo com as considerações finais 

desta dissertação com as conclusões, limitações e proposições para próximos estudos. 
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2. A Indústria da Construção Civil 

O setor da construção civil tem se destacado na economia brasileira conforme 

demonstram seus elevados índices de crescimento, absorção de mão de obra, capital 

circulante e arrecadação de impostos (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – 

FIESP, 2011; Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos − DIEESE, 2010; Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística − IBGE, 2010). Segundo o Anuário dos Trabalhadores 

(DIEESE, 2011), em 2009, o setor da construção empregava 7,4% da população ocupada.  

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), divulgados pelo 

MTE, indicam que, no período de 2004 a 2011, foram geradas 1,617 milhão de novas vagas 

com carteira assinada no setor. Isso significa que, enquanto em janeiro de 2004 o número de 

trabalhadores com carteira assinada na construção civil no país correspondia a 1.289.655, em 

dezembro de 2011 ele aumentou para 2.888.424.  

Em 2010, a atividade alcançou um crescimento de 11,6% em referência ao Produto 

Interno Bruto (PIB) brasileiro, atingindo 5,7% de participação na composição desse índice 

[IBGE, 2010]. Economistas ressaltam a importância da construção civil em função de sua 

dinâmica produtiva intersetorial, que mobiliza uma diversidade de fornecedores de matéria-

prima e insumos e produz capital social fixo. A construção civil, ao produzir infraestrutura, 

facilita o desenvolvimento de outras atividades e encadeia-se com outros setores da 

economia, fato que lhe confere condição estratégica no cenário econômico (Picchi, 1993; 

Teixeira & Carvalho, 2005). 

A mais recente classificação da Indústria da Construção Civil (ICC) pela Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas [(CNAE), 2010), subdivide o setor em: construção de 

edifícios, obras de infraestrutura e serviços especializados para construção. A construção de 
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edifícios – também conhecida como setor de edificações – compreende a construção de 

edifícios residenciais, comerciais, industriais, agropecuários e públicos, bem como as 

reformas e manutenções destes. O segmento de obras de infraestrutura contempla obras de 

grande porte como autoestradas, vias urbanas, pontes, túneis, ferrovias, metrôs, pistas de 

aeroportos, portos e projetos de abastecimento de água, sistemas de irrigação, sistemas de 

esgoto, instalações industriais, redes de transporte por dutos (gasodutos, minerodutos, 

oleodutos), linhas de eletricidade e instalações esportivas. Os serviços especializados para a 

construção incluem demolição e preparação do terreno, instalações diversas (elétricas, 

hidráulicas e outras instalações) e obras de acabamento.  

2.1 Características produtivas 

O setor da construção civil apresenta características específicas que lhe diferem das 

outras atividades industriais. Uma das principais peculiaridades do setor diz respeito ao seu 

processo produtivo, que é complexo, seriado e organizado numa configuração manufatureira. 

Vargas (1984), descreve a produção no setor de edificações como sendo semi-artesanal, 

centrada no trabalhador, tendo o ritmo de produção e qualidade do produto dependentes 

deste. Para Farah (1992), quando comparado a outros setores industriais, como, por exemplo, 

a indústria de transformação, a construção civil apresenta desenvolvimento relativamente 

atrasado no que tange os métodos de produção, que se evidencia na a peculiar organização 

do trabalho em ofícios, baixa mecanização, baixa produtividade, incidência de problemas de 

qualidade, desperdícios de recursos e condições de trabalho adversas. Acerca do sistema 

produtivo do setor: 

Constatou-se que a especificidade do processo produtivo da construção advém 

desta combinação entre o trabalho artesanal e o mecanizado, tornando-se uma 
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característica peculiar deste setor que o faz ser dono de um ritmo próprio ao 

desenvolvimento dos trabalhos nos canteiros de obras. Em presença desse 

procedimento se explica a transferência de parte da gestão e o monopólio do 

processo produtivo para as mãos dos trabalhadores. Isso mostra a dificuldade 

que existe para racionalização do trabalho, nos moldes do binômio 

fordismo/taylorismo, ser aplicada neste setor (Batista, 2010, p.101). 

As etapas de produção envolvem operações especializadas e distintas que variam de 

acordo com o tipo de projeto e seu nível de complexidade. Essas etapas consistem em: 

instalação do canteiro, fundação, elevação/estrutura e acabamento (Melo, Mesquita, 

Nóbrega, & Siqueira, 2006). A instalação do canteiro inclui a limpeza do terreno e a 

implantação das instalações físicas. A etapa da fundação abrange os procedimentos de 

escavações, locação da obra e a fundação/infraestrutura. A etapa seguinte, de 

estrutura/elevação, diz respeito à construção da estrutura propriamente dita – pilares, vigas e 

lajes – da alvenaria e da cobertura. E por último, a etapa de acabamento inclui as instalações 

elétricas, sanitárias, hidráulicas, de incêndio e de telefonia, recobrimento das paredes, 

revestimentos, pintura e assentamento de pisos, esquadrias e louças sanitárias (Cockell, 

2008). O processo produtivo na construção civil demanda de seus trabalhadores a 

competência para lidar com a incerteza e antecipar possíveis problemas, já que a execução 

dos projetos depende da articulação dos saberes construídos no coletivo de trabalho (Tomasi, 

2005). 

Mesenguer (1991) resume as características da construção civil descrevendo-a como 

uma indústria clássica, de caráter nômade, que gera produtos únicos e não seriados, na qual 

a produção em cadeia não é possível ser realizada (produtos passando por operários fixos), 
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mas sim a produção centralizada (operários em redor de um produto fixo), cuja mão de obra 

é intensiva e pouco qualificada. A absorção de mão de obra pouco qualificada e socialmente 

vulnerável é, inclusive, um dos diferenciais econômicos do setor. De fato, a construção civil 

destaca-se como o setor da economia brasileira que emprega o maior número de 

trabalhadores analfabetos ou semianalfabetos e com pouca ou nenhuma qualificação 

profissional (Pelissari, 2006). O perfil desse trabalhador, expresso em indicadores 

sociodemográficos, será abordado na seção a seguir. 

2.2 O trabalhador da construção civil 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) apresenta os resultados do projeto 

“Sesi na Construção Civil” (OIT, 2005). O projeto, que foi realizado em 1999 pelo Serviço 

Social da Indústria (SESI), realizou um diagnóstico da mão de obra no setor, e os resultados 

da pesquisa estão apontados na Tabela 1. 

Tabela 1: 

Resultados do SESI na construção civil 

Indicadores Descrição 

Baixa qualificação e 

escolaridade 

72% dos trabalhadores pesquisados nunca frequentaram cursos e 

treinamentos, 80% possuem apenas o 1º grau incompleto e 20% são 

completamente analfabetos 

Elevada rotatividade no setor 

56,5% têm menos de um ano na empresa e 47% estão no setor há 

menos de cinco anos 

Baixos salários 

50% dos trabalhadores ganham menos de dois salários mínimos (SM), 

a média salarial é de 2,8 salários mínimos, o que faz com que seja um 

dos setores industriais que paga os mais baixos salários 
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Alto índice de absenteísmo 

Causado, sobretudo, por problemas de saúde (52% faltaram ao 

trabalho no mês anterior à pesquisa) e 14,6% dos trabalhadores 

sofreram algum tipo de acidente de trabalho no ano anterior à coleta 

dos dados, o que significa um universo de aproximadamente 148 mil 

pessoas ou 21,3% do total de trabalhadores acidentados no Brasil 

Incidência de alcoolismo 

54,3% ingerem bebida alcoólica, 15% abusam e 4,4% são 

dependentes. 

 

Os dados de mais de 10 anos atrás permitem contextualizar as mudanças intercorridas 

nesse espaço de tempo, quando comparados com dados atuais. Na sequência, serão 

apresentados indicadores sociais que descrevem essa categoria profissional. 

2.2.1 Idade 

A faixa etária predominante na construção civil brasileira era aquela entre 18 e 39 

anos de idade (63%) no ano de 2011 (CAGED – RAIS, 2011). Oliveira (2010) identificou a 

maior concentração na faixa dos 30 a 39 anos, compreendendo 30,21%, e de 40 a 49 anos, 

com 22,04% do total, segundo dados do CBIC (2002). Já Tavares (2007), encontrou nos 

dados do MTE (2005) a predominância na faixa dos 30 aos 49 (53,2%), o que sugere 

envelhecimento dessa mão de obra. Embora a natureza do trabalho se caracterize pelo esforço 

físico e dispêndio de energia, esse não parece ser um obstáculo para a permanência de 

trabalhadores mais velhos no setor. 

 2.2.2 Sexo 

De acordo com dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC, 2002), 

a mão de obra a construção civil é composta essencialmente por trabalhadores do sexo 
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masculino, totalizando 92,54% do contingente empregado no setor. A predominância de 

homens é histórica no setor e justifica-se, sobretudo, pelo esforço físico exigido nas 

atividades de trabalho que compõem o processo produtivo. No entanto, a participação 

feminina tem aumentado gradativamente ao longo dos últimos anos, com o número crescente 

de iniciativas que visam à capacitação profissional e à inclusão de mulheres nos canteiros de 

obras — como o exemplo do projeto “Mão na Massa”, desenvolvido pelo SENAI no Rio de 

Janeiro. Dados veiculados pelo CAGED apontam para o crescimento da mão de obra 

feminina na construção que passou de 51.587 mulheres no setor de edificações em 2006, para 

92.298 em 2010. O MTE, no sítio do ISPER divulga que, em dezembro de 2011, havia 

2.531.664 homens e 218.509 mulheres empregadas na construção civil em todo o país. 

2.2.3 Rotatividade 

O Setor tem a maior taxa de rotatividade na economia, de 7,1% (DIEESE, 2011) e o 

menor tempo médio de emprego em meses (20,9) comparado com as demais atividades 

econômicas (RAIS, 2011). Esses dados demonstram a condição de instabilidade vivenciada 

pelo operário, cuja permanência no emprego depende da duração dos projetos nos quais está 

envolvido.  

2.2.4 Escolaridade 

Conforme anteriormente mencionado, a baixa escolaridade é uma realidade na 

construção civil brasileira.  De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, cerca 

de 30% dos trabalhadores registrados da construção civil não sabem ler ou escrever e, em 

geral, desempenham funções auxiliares com pouca ou nenhuma especialização (Sayegh, 

2002). Os dados da RAIS (2011) mostram que 1% dos empregados no setor é composto de 
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analfabetos, 35,1% dos trabalhadores cursaram até o ensino fundamental incompleto e 63,2% 

cursaram até o ensino médio incompleto. 

Como fatores explicativos para essa realidade, Oliveira (2010), ao revisar a literatura 

na área, identificou quatro principais razões para a baixa escolaridade entre os trabalhadores 

da construção civil, a saber: 1) o conhecimento requerido para o exercício profissional não 

se dá nos âmbitos formais de educação, mas sim no cotidiano de trabalho com os pares; 2) a 

transitoriedade com que os trabalhadores consideram seus empregos, não os despertando para 

o interesse em melhorar os níveis de escolaridade; 3) o intenso ritmo de trabalho e o desgaste 

proveniente deste dificulta a motivação para envolver-se com atividades educacionais; e 4) 

proveniência rural dos trabalhadores, onde também não se é exigida educação formal para a 

realização das atividades de trabalho. A baixa escolaridade e qualificação, assim como a 

escassez de treinamentos, limitam as possibilidades de crescimento profissional desses 

trabalhadores, que só encontram serviços braçais nos quais se exigem apenas disposição e 

força física (Pelissari, 2006).  

2.2.5 Trajetória e Vulnerabilidade 

O setor destaca-se pela intensa utilização de mão de obra advinda das camadas mais 

carentes e menos instruídas da sociedade, ofertando postos de trabalho de baixa qualificação 

(Silva, 2008).  Franco (2001) afirma que o acesso ao setor da construção civil é mais fácil 

para aqueles trabalhadores que não possuem formação profissional, e isso explica por que 

parcela significativa dos trabalhadores que compõem a sua mão de obra seja composta de 

migrantes que buscam melhores oportunidades e condições de vida. Cockell (2008), 

apresentando dados do já referido diagnóstico do SESI, afirma que os trabalhadores do setor 
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são predominantemente migrantes intermunicipais e interestaduais, de origem interiorana, 

não necessariamente rural. 

A representação do trabalhador da construção civil, no senso comum, é a daquela do 

trabalho braçal, mal remunerado, realizado em condições precárias. O termo “peão” é 

comumente empregado para se referir aos que trabalham no setor, e é recorrente a presença 

da figura do pedreiro em manifestações de humor, como personagem que não faz uso correto 

do português e de interação social pouco sutil.  

Borges e Peixoto (2011) afirmam que ser trabalhador da construção civil é vivenciar 

a discriminação. O estudo que realizaram contou com a aplicação de 361 questionários, 

realização de duas entrevistas e análise do conteúdo de 22 boletins sindicais. Os resultados 

mostraram que o preconceito, para a amostra investigada, é expresso principalmente de 

maneira velada, e isso se dá devido à pressão social para que este seja suprimido. A 

discriminação social e o preconceito, contrariando as expectativas do estudo, foram 

naturalizados ao invés de expressados pelos trabalhadores. Como estratégia de autoproteção, 

um grupo minoritário na pesquisa exibiu a resignação. Essas vivências de preconceito e 

discriminação apontam para a experimentação de um processo de rejeição social, que implica 

consequências psicossociais e adoção de comportamentos pouco saudáveis, constituindo-se, 

assim, numa condição de vulnerabilidade social. 

O conjunto de características apresentado neste capítulo reforça a relevância de se 

estudar a indústria da construção civil. As claras demandas sociais de sua mão de obra e a 

peculiaridade de seus processos produtivos tornam o setor objeto de estudo especialmente 

interessante para o campo de pesquisas sobre o trabalho e da PO&T. Dentre as possibilidades 

de enfoque para abordar o trabalho na construção, este estudo, conforme apontado 
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anteriormente, busca compreender os significados que esses trabalhadores atribuem ao 

trabalho. O construto significado do trabalho, central para esta dissertação, será abordado no 

capítulo a seguir. 
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3 – Revisão da literatura do Significado do Trabalho 

O presente capítulo busca sintetizar os conceitos, modelos e achados empíricos 

relacionados a esse construto, particularmente na literatura da Psicologia Social e Psicologia 

do Trabalho e das Organizações. Busca-se, primeiramente, contextualizar historicamente 

esse construto, acompanhando as linhas gerais de seu desenvolvimento histórico como 

elemento de interesse investigativo. Na sequência, serão apresentados estudos brasileiros 

sobre a temática.  

3.1 Definição e evolução histórica do conceito 

Embora tenha sido a partir da década de 1980 que o significado do trabalho passa a 

ser estudado sistematicamente, com a influência dos estudos do MOW (1987), as primeiras 

pesquisas sobre o tema, remetem à década de 1950, quando, então, lançam-se as bases e 

conclusões que seriam mais tarde incorporadas pelo modelo proposto pelo MOW. Esse 

conjunto de estudos que antecederam ao MOW pode ser organizado em quatro grupos 

temáticos: resultados valorizados do trabalho, centralidade do trabalho, atitudes e crenças 

sobre o trabalho e valores do trabalho.  

No grupo de estudos que investigaram os resultados do trabalho, o foco estava na 

compreensão daquilo que as pessoas buscam ao trabalhar. Situado nesse grupo está o estudo 

pioneiro do significado do trabalho, desenvolvido por Morse & Weiss (1955). Esses 

pesquisadores perguntaram para 401 homens trabalhadores norte-americanos a seguinte 

questão: Se por um acaso você herdasse dinheiro suficiente para viver confortavelmente, 

continuaria trabalhando? A maioria, 80% das pessoas investigadas, afirmou que sim, 

continuaria trabalhando. O estudo concluiu que o trabalho tem outras funções além de 

garantir o sustento, como as de integrar-se à sociedade mais ampla, oferecer um propósito 
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para a vida e ter algo com o que ocupar-se. Dentre aqueles que responderam que continuariam 

trabalhando, cerca de dois terços apresentaram motivos positivos para fazê-lo: trabalhar 

ocupa as pessoas, dá a elas um interesse, mantém a saúde pessoal e certos trabalhos são 

agradáveis. Um pouco mais de um terço apresentou o que os autores denominaram de “razões 

negativas”, relacionadas ao evitamento das consequências do não-trabalhar, nas quais as 

respostas dos participantes variaram em torno da preocupação com a ociosidade e perda de 

um propósito de vida.  

Uma replicação da pesquisa foi realizada por Tausky (1969), investigando uma 

amostra de 267 operários norte-americanos. A investigação incluiu a determinação de quatro 

categorias prévias de significado do trabalho, com base no tipo de orientação para o trabalho, 

a saber, orientação instrumental − cuja função é apenas econômica; orientação quase-

expressiva − o trabalho é avaliado como única fonte aceitável de renda; orientação expressiva 

A −  o tipo de trabalho gerador de renda é importante e precisa ter status social; e orientação 

expressiva B −  o prestígio ocupacional é mais importante do que a renda. Os resultados da 

pesquisa corroboram com as conclusões de Morse e Weiss (1955), de que o trabalho 

transcende a função meramente financeira, e revelam a maior concentração dos respondentes 

nas orientações expressivas do significado do trabalho. 

Anos mais tarde, Kaplan e Tausky (1974) obtiveram, com um grupo de participantes 

diferente (275 desempregados norte-americanos), 80% de respostas afirmativas para a 

mesma questão. Gini e Sullivan (1987), similarmente, encontraram, com outro grupo de 

participantes, 64% de trabalhadores que continuariam trabalhando. Esse conjunto de estudos, 

que ficariam conhecidos como “estudos da loteria” (Rosso, Dekas, & Wrzeshiewski, 2010), 

contribuiu para a compreensão do significado do trabalho como uma orientação e possibilitou 
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o entendimento de que, dentre as funções do trabalho, estão os aspectos instrumentais, mas 

também os aspectos expressivos, como autoestima, satisfação, inserção social e 

autorrealização. 

Além do grupo que investigou o significado do trabalho como uma orientação, há o 

grupo de estudos que partilharam do interesse acerca dos valores do trabalho. Um desses 

estudos é o realizado por Wollack, Goodale, Wijting e Smith (1971), que construíram e 

validaram a escala Survey of Work Values (SWV), cujo objetivo foi o de analisar os valores 

relacionados à Ética Protestante. A secularização da Ética Protestante no contexto de trabalho 

implica três valores principais: o individualismo, o ascetismo e a diligência. A concepção de 

que o trabalho é um fim em si mesmo, e que são suas características intrínsecas, mais do que 

os resultados instrumentais, que o justificam como atividade que faz melhor uso do tempo 

do homem, também define um dos pontos principais da Ética Protestante. A escala é 

composta por 54 afirmações que contemplam as facetas: 1) Orgulho do trabalho; 2) 

Envolvimento com o trabalho; 3) Preferência pela atividade (disposição em manter-se 

ocupado no trabalho); 4) Atitude em relação ao lucro; 5) Status social do trabalho e 6) Esforço 

em crescimento profissional. Sendo as três primeiras facetas relacionadas aos fatores 

intrínsecos do trabalho, as duas subsequentes aos fatores extrínsecos e as duas últimas uma 

combinação dos dois.  

Em uma pesquisa cujo objetivo era comparar os valores laborais de engenheiros com 

os valores de gerentes, trabalhadores da produção e de escritório, Shapira e Griffith (1990), 

utilizaram o SWV em uma amostra de 432 funcionários de duas indústrias israelenses.  Os 

pesquisadores avaliaram os valores como variáveis preditoras de comportamentos como 

desempenho, absenteísmo e atrasos. Os resultados mostraram que os valores laborais dos 
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engenheiros eram mais próximos aos dos gestores do que em relação aos outros dois grupos 

de trabalhadores. Para engenheiros e gestores, valores intrínsecos do trabalho (Preferência 

pela atividade, Orgulho do trabalho e Envolvimento com o trabalho) estavam positivamente 

correlacionados com o desempenho, ao contrário de valores extrínsecos como o Status social.  

Investigando a importância da congruência de valores dentro da cultura 

organizacional, Meglino; Ravlin e Adkins (1989) realizam um estudo com 191 trabalhadores 

de produção, seus supervisores e gerentes, numa fábrica norte-americana. Ao investigar os 

três níveis hierárquicos da organização, os autores testaram a hipótese de que a congruência 

de valores entre funcionários e seus superiores teria influência sobre o comprometimento, 

níveis de satisfação e desempenho dos trabalhadores. Os resultados mostraram que os 

trabalhadores estavam mais satisfeitos e comprometidos quando seus valores são congruentes 

com os valores de seus supervisores. 

No grupo de estudos cujo foco era a centralidade do trabalho, as questões de pesquisa 

buscaram responder qual a ordem de importância do trabalho frente às demais esferas de 

vida. Destaca-se o estudo de Dubin (1956), que cunhou o termo “Interesse Central de Vida” 

(CLI – Central Life Interests, em inglês), ao investigar trabalhadores fabris, buscou 

identificar quais as áreas de suas vidas − e as experiências a elas relacionadas− consistiam 

em um interesse central. Dubin não confirmou, em seu estudo, sua expectativa de que o 

trabalho seria um desses interesses centrais. Para os trabalhadores que investigou, o trabalho 

era entendido como “meio” para se alcançar algo, e não como um fim em si mesmo – uma 

maneira de conseguir recursos para investir em seus reais interesses. 

Outro estudo que é um marco na compreensão da centralidade do trabalho foi 

realizado por Kanungo (1982), que define a centralidade do trabalho em comparação a outras 
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áreas da vida, como família e lazer, sinalizando que a variação de importância atribuída a 

cada uma dessas esferas depende do processo de socialização vivenciado pelo indivíduo. 

Kanungo (1982) também diferenciou o envolvimento com o trabalho do envolvimento com 

o emprego. Este último está relacionado com o grau em que o trabalhador acredita que seu 

emprego é central para sua vida e reflete a congruência entre suas necessidades e a percepção 

do quanto o trabalho pode atender a essas necessidades. Já o envolvimento com o trabalho, 

trata-se de uma crença normativa do quanto o trabalho é valorizado, sendo resultante de 

condicionamentos culturais e sociais.  

England e Missumi (1986) desenvolveram uma pesquisa que concluiu que a 

nacionalidade influencia o significado e a centralidade do trabalho. Os pesquisadores 

compararam trabalhadores japoneses e norte-americanos com o procedimento que solicitava 

a atribuição de pontos (0 a 100) para o trabalho, e o estabelecimento de uma ordenação 

crescente das cinco esferas de vida (trabalho, lazer, família, religião e comunidade), 

avaliando a posição do trabalho em relação às demais. Os resultados mostraram que, para os 

japoneses, o trabalho vinha em primeiro lugar, seguido pela família, enquanto que, para os 

americanos, a ordem se inverteu. De acordo com o estudo, tais resultados se deram muito 

mais em função da nação do que pela ocupação das pessoas.   

3.2 Principais abordagens e modelos de investigação 

3.2.1 Estudo do MOW 

A equipe do Meaning of Work Research Team (MOW) publica, em 1987, os 

resultados do estudo empírico que desenvolveu com uma amostra de mais de 14.000 pessoas, 

distribuídas em 8 países: Bélgica, Estados Unidos, Israel, Japão, Inglaterra, Alemanha, 
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Holanda e ex-Iugoslávia. O grupo buscou investigar as variáveis explicativas do significado 

do trabalho, propondo um modelo heurístico que integra as diferentes dimensões do 

construto, até então investigadas de forma isolada.  Esse modelo concebe o significado do 

trabalho como um construto determinado pelas escolhas e experiências do indivíduo e pelo 

contexto ambiental e organizacional em que ele trabalha e vive. A representação esquemática 

do modelo pode ser vista na Figura 1. 

 

 

 

  

Figura 1. Modelo do MOW 

Fonte: MOW (1987) adaptado. 

As variáveis condicionais do significado do trabalho incluem a) a situação familiar 

em termos da contribuição financeira oferecida pelo indivíduo à família, e características 

pessoais como idade, sexo e escolaridade; b) características do emprego e condições de 

trabalho, as quais se relacionam com autonomia e controle das pessoas sobre suas atividades; 

e c) de maneira mais ampla, o macro-contexto, no qual se consideram as diferenças entre 

nacionalidades. Os consequentes do significado do trabalho, como apresentados no modelo, 
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referem-se às expectativas futuras em relação ao trabalho, como a importância do trabalho 

no futuro, escolhas como trabalhar menos horas em contrapartida a uma remuneração menor, 

e recomendações acerca do trabalho para os filhos. Já os resultados do trabalho, incluem 

horas de trabalho, envolvimento com formações para aumentar oportunidades de trabalho, 

decisão de continuar ou parar de trabalhar e os tipos de emprego. Finalmente, as variáveis 

centrais que compõem o significado do trabalho, organizadas em três eixos principais, são 

descritas na sequência. 

O primeiro eixo trata-se da centralidade do trabalho, esta, definida como o grau de 

importância que o trabalho apresenta na vida de uma pessoa em determinado momento de 

sua história pessoal. É um construto complexo, composto pela centralidade absoluta, um 

componente valorativo no qual a pessoa julga o quanto o trabalho é importante em sua vida 

e pela centralidade relativa, que mensura a importância do trabalho em comparação com 

outras esferas da vida da pessoa (lazer, família, religião, comunidade).  

O segundo eixo abrange as normas sociais sobre o trabalho, relativas aos padrões 

sociais que balizam o que as pessoas julgam como correto receber e oferecer ao trabalhar. 

São compostas pelos deveres e direitos do trabalhador. Os deveres relacionam-se as 

contribuições que o indivíduo deve dar à organização de trabalho e à sociedade. Os direitos, 

em contrapartida, são as obrigações que a sociedade e as organizações de trabalho têm para 

com o trabalhador. As normas sociais não são estáveis, mas variam em função de aspectos 

sociodemográficos e pessoais.  

Por último, tem-se o eixo das metas e resultados valorizados do trabalho. As metas 

do trabalho são características pertinentes às atividades de trabalho, como autonomia, 

interesse, tempo, níveis salariais, oportunidades de aprendizagem, variedade de tarefas, etc. 
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Os resultados valorizados são valores que respondem aos motivos que levam as pessoas a 

trabalharem, aquilo que se espera alcançar com o trabalho, como por exemplo: remuneração, 

status, relacionamentos interpessoais, ocupação do tempo, perspectivas de promoção, auto-

expressão, etc. 

Os níveis de importância atribuídos a cada uma das facetas que compõem o modelo 

irá configurar diferentes padrões de significados que as pessoas apresentam. Os padrões de 

significados do trabalho identificados pelo estudo do MOW (1987) são quatro e são 

explicitados na Tabela 2. 

Tabela 2: 

Padrões de Significado do Trabalho 

Padrão Instrumental 

Padrão expressivo e 

de centralidade 

Padrão de significado 

com orientação para 

direito e contato 

Padrão de significado 

com baixo direito 

Elevada importância 

aos resultados 

econômicos do trabalho 

e baixo valor aos seus 

aspectos intrínsecos. 

O trabalho é visto 

como meio de 

expressão pessoal e 

como esfera central na 

vida das pessoas e o 

salário não se constitui 

como resultado 

importante. 

 

Atribuição elevada ao 

trabalho como um 

direito, em detrimento 

ao trabalho como um 

dever, associada a 

valorização do trabalho 

como possibilidade de 

interação social. 

 

Baixa percepção do 

trabalho como um 

direito e uma 

percepção mediana 

deste como uma 

obrigação. 

 

 Os resultados da pesquisa apontaram para a variedade de significados do trabalho em 

função da ocupação, nacionalidade, características pessoais e das experiências de trabalho, 
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resultando em imbricados padrões de significado. Além disso, o MOW (1987) constatou que 

o trabalho é uma dimensão que ocupa os primeiros lugares de importância para a maioria das 

pessoas em todos os países e que a função econômica do trabalho é bastante valorizada. A 

idade e escolaridade também influenciaram o significado do trabalho, assim como a 

socialização. A esse último respeito, destaca-se que o processo de socialização na instituição 

em que o indivíduo se insere é importante na construção do significado do trabalho.  Dentre 

as contribuições do MOW para os estudos do significado do trabalho, destacaram-se a 

conceituação deste como sendo fenômeno multifacetado, a inclusão de aspectos sócio-

normativos e a modelização que permitiu a aplicação de questionários padronizados em 

diversos países (Borges, 1999). Os estudos do MOW também podem ser considerados 

sistêmicos, pois, ainda que destaquem facetas separadas, estas são integradas numa rede 

nomológica, tendo como desfecho sua combinação em padrões de significado. 

Outra produção importante para a temática do significado do trabalho é a coletânea 

de textos publicada por Brief e Nord (1990), na qual os autores realizaram um apanhado 

crítico da literatura da área. Partiram, inicialmente, da difícil tarefa de definir trabalho, 

adotando a conceituação de trabalho como atividade remunerada que garante o sustento. 

Adicionalmente, ressaltaram a dinamicidade do trabalho em função do tempo sócio-histórico, 

não dotado de uma essência universal, mas sendo multideterminado. Acerca do significado 

do trabalho, distinguiram duas dimensões que se complementam: o sentido prospectivo (o 

significado que precede a ação), e o sentido retrospectivo (aquilo que justifica posteriormente 

a ação). O significado é, para Brief e Nord (1990), um processo ativo de elaboração do 

indivíduo, e, portanto, continuamente em construção. Destacaram a importância do contexto, 

compreendendo a atividade de atribuição de significado como socialmente inserida, e o 
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trabalho como influenciado pelo entorno social − não só o ambiente imediato das pessoas, 

mas o amplo contexto da economia política também. Sob diversos aspectos, o trabalho de 

Brief e Nord (1990) contrapõe-se ao MOW (1987), sobretudo no que diz respeito à 

abordagem estandardizada desse último estudo, que ao fazer ao investigar o significado do 

trabalho em diversos países não se propõe a investigar o impacto da cultura e especificidades 

regionais sobre os resultados encontrados. Na perspectiva de significado do trabalho de Brief 

e Nord (1990), destaca-se o papel do contexto social e econômico na construção dos 

significados.  

  Numa perspectiva de investigação dos valores, destaca-se o estudo de Ros e Grad 

(1991), no qual pesquisaram a evolução do significado do trabalho em função da experiência 

ocupacional (socialização organizacional) de professores do ensino básico e estudantes de 

educação. O procedimento consistiu na aplicação do questionário de valores de Schwartz. Os 

resultados apontam que a hierarquia e a estrutura dos valores não são muito diferentes para 

os dois grupos. No entanto, as experiências relacionadas à ocupação influenciaram a 

composição de diferentes associações do valor trabalho com demais valores, para as duas 

amostras. Enquanto os estudantes tenderam a posicionar o trabalho em posição de igualdade 

com os demais valores investigados, os professores o associaram a valores de expressão da 

abnegação e submissão às circunstâncias de vida. Por adotar uma abordagem que enfatiza a 

mudança, o estudo introduziu a variável tempo nas pesquisas de significado do trabalho e 

relacionou o construto à socialização. 

No contexto brasileiro, Soares (1992) realizou a adaptação do instrumento do MOW e 

investigou o significado do trabalho para 915 trabalhadores de Brasília, distribuídos em seis 

ocupações — gerentes/assessores, profissionais, trabalhadores administrativos, técnicos de 
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nível médio, trabalhadores semiespecializados, e atendentes. Concluiu que a ocupação é uma 

variável mediadora do significado do trabalho, influenciando a centralidade, os objetivos 

valorizados resultados esperados.  A esfera de vida que obteve maiores resultados foi a 

família, seguida do trabalho. A faceta Normas Sociais não apresentou representatividade, 

como fator isolado, na amostra investigada. Isso pode ser explicado em função das diferenças 

nacionais, que não estão previstas no modelo de investigação do MOW (1987). Fazendo uso 

do instrumento adaptado, e replicando o estudo realizado por Soares (1992), Bastos, Costa e 

Pinho (1995), pesquisaram 1.013 trabalhadores formais baianos e chegaram a conclusões 

semelhantes: na hierarquia de importância das esferas da vida, a família, seguida do trabalho, 

ocuparam os primeiros lugares. 

3.2.2 Modelo de Sentido do Trabalho de E. Morin  

Outro modelo que recebeu influência do MOW, desenvolvido no Brasil, são os 

estudos de Morin (2001; Morin & Toneli, 2007) e são também influenciados pela abordagem 

sociotécnica de Hackman e Oldhan (1976). A autora adota o termo “sentido” do trabalho, ao 

invés de “significado”, e compreende a significação como um dos componentes do sentido. 

De fato, na literatura alguns autores adotam o termo significado, outros o termo sentido e há 

ainda aqueles que os tratam como sinônimos (Tolfo & Piccinini, 2007; Tolfo, Coutinho, 

Baasch, & Cugnier, 2011). A distinção conceitual entre ambos sinaliza que: 

 Embora exista interdependência entre os termos, os significados do trabalho podem 

ser entendidos como construídos coletivamente em determinado contexto histórico, 

econômico e social, e os sentidos são caracterizados por ser uma produção pessoal 

em função da apreensão individual dos significados coletivos, a partir de experiências 

concretas (Andrade, Tolfo, & Dellagnelo, 2012, p.203). 
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O sentido do trabalho para Morin (2004) é uma estrutura afetiva composta de três 

dimensões. A primeira refere-se ao significado, as representações e ao valor que a pessoa 

atribui à atividade que realiza. A segunda, relaciona-se com a orientação, com aquilo que ela 

pretende alcançar com seu trabalho, são as intenções que guiam suas ações. A terceira é a 

dimensão da coerência, a harmonia entre suas expectativas e o trabalho que realiza. 

Os estudos dessa perspectiva identificaram, sobretudo, características necessárias ao 

trabalho para que este tenha sentido, incluindo as dimensões individuais, organizacionais e 

sociais (Morin, Tonelli, & Pliopas, 2007). O modelo e as características do trabalho 

significativo estão apresentadas na Figura 2. 

 

Figura 2. Características do Trabalho Significativo 

Fonte: Elaborado pela autora, baseado em Morin, Tonelli e Pliopas (2007). 

 

A revisão da literatura aqui apresentada permite concluir que o MOW sistematiza um 

campo de estudos fragmentado que o antecede e articula conceitos que contam com uma 

tradição de pesquisa mais estabelecida, como é o caso da centralidade do trabalho. A 

proposição de um modelo que resgata e integra conceitos anteriormente investigados 
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isoladamente permitiu que a equipe cunhasse uma definição de significado do trabalho que 

reflete a complexidade e amplitude do fenômeno.  A contribuição do estudo se expressa 

também na influência que representa nos estudos que o sucederam, constituindo-se assim, 

marco de referência na literatura do significado do trabalho. 

Outro grupo de estudos consolidado no cenário nacional, conforme apresentado na 

introdução, é aquele representado por Borges (1998;1999; Borges & Tamayo, 2001). O 

modelo teórico construído pela autora é adotado no presente trabalho e, devido a sua 

importância como base teórica que subsidia esta pesquisa, será dedicado o seção a seguir para 

a apresentação de seus estudos, modelo e instrumento de mensuração do construto. 

3.3Modelo dos Atributos do Significado do Trabalho 

 

3.3.1 Precedentes do Modelo 

A referida autora tem investigado o tema desde seu doutorado (Borges, 1998), 

desenvolvendo diversos estudos ao longo da última década (Borges, 1997; 1998; 1999; 

Borges & Alves-Filho, 2003; Borges & Tamayo, 2001; Borges & Barros, 2012). Ao analisar 

criticamente a literatura do significado do trabalho, como cognição social, na Psicologia 

Social, Borges (1998) destaca a existência de dois grupos de pesquisas que partilham de 

características entre si. O primeiro grupo é identificado como de ênfase fenomenológica. Os 

estudos que o compõe compartilham características e limitações comuns: são eminentemente 

descritivos, ignorando, ao enfatizar a cognição per si e a priori, aspectos contextuais; são 

estáticos, descrevendo estruturas sem preocupar-se com a variabilidade e transição deste ao 

longo do tempo entre sujeitos e contextos e, sustentam a oposição de métodos quantitativos 

versus qualitativos. Representante desse grupo é o estudo do MOW (1987), que apresenta as 

características acima descritas. A autora ainda aponta, ao caracterizar o estudo na perspectiva 
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fenomenológica, para as limitações em se investigar o significado do trabalho de maneira 

exclusivamente quantitativa, estabelecendo nexos causais entre variáveis sem refletir sobre 

os aspectos culturais, de construção material e dinamicidade do significado do trabalho.  

Em busca da superação destas limitações, numa perspectiva filosófica existencialista, 

Borges (1998) se inclui, junto com outros autores, num grupo que denominado “em 

transição”.  Estes estudos partilham do interesse pela dinâmica entre as dimensões do 

significado do trabalho, têm uma visão dialética − não apenas sistêmica − da estrutura interna 

do construto, incluindo também a reflexão sobre os nexos com fatores externos a esta, e, 

utilizam a combinação de métodos qualitativos e quantitativos. Situa-se, portanto, numa 

perspectiva existencialista-marxista, que compreende o significado do trabalho como 

construído na realidade material, dinâmico, impactado pelo contexto mais amplo de 

transformações sociais. Há o entendimento partilhado nesse conjunto de autores de que a 

consciência não é anterior à existência material no mundo. Exemplo de estudo pertencente a 

este grupo é a produção de Brief e Nord (1990), que inclui reflexões acerca do amplo contexto 

histórico e econômico como aspecto crucial na construção do significado do trabalho para os 

indivíduos e as implicações decorrentes deste nos contextos de trabalho.  

A autora destaca a influência da perspectiva marxista na compreensão dos fenômenos 

que estuda (Borges, 1998), assumindo a proposição de que o trabalho tem caráter ontológico 

e exerce uma função estruturante na vida das pessoas. Considera também que, sob os moldes 

capitalistas de organização, o trabalho tem sido alienado daqueles que o realizam. Dessa 

forma, o trabalhador experimenta a ambiguidade de vivenciar a exploração de seu trabalho, 

ainda que e este continue sendo um elemento central em sua vida. Essa compreensão marxista 

permitiu que a autora constatasse, na literatura do significado do trabalho, uma lacuna de 
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investigação dos valores negativos do trabalho, como, por exemplo, aqueles relacionados ao 

desgaste e a exploração, o que a levou a aprofundar-se nesses aspectos.  

A influência dos estudos dos valores é um dos aspectos centrais na construção do 

modelo, especificamente a Teoria de Valores de Schwartz (Schwartz & Bilsky, 1987), e a 

tradução e adaptação do modelo e questionário à realidade brasileira, realizada por Tamayo 

(Tamayo, 1994; Tamayo & Schwartz, 1993). Para Schwartz (1992), valores são dotados de 

seis características, a saber: (i) são crenças intrinsecamente relacionadas ao afeto; (ii) 

referem-se a objetivos desejáveis que motivam a ação; (iii) transcendem situações e ações 

específicas; (iv) são usados como padrões ou critérios; (v) se ordenam em importância 

relativa uns aos outros; e (vi) a importância relativa dos múltiplos valores orientam a ação. 

A definição consensual na literatura é a de que os valores são “representações cognitivas das 

necessidades” (Tamayo, 2007, p.18), para Schwartz (1992), as necessidades que os valores 

buscam alcançar são três requisitos da vida humana: necessidades biológicas dos indivíduos, 

requisitos de interação social coordenada e as necessidades grupais de sobrevivência e bem-

estar. As características acima descritas são válidas para todos os valores e o fato de se 

relacionarem com necessidades humanas fundamentais, torna possível a assunção dos 

valores como sendo universais.  

O que difere um valor do outro, na Teoria dos Valores de Schwartz, é a motivação 

subjacente a este. Para o autor (Schwartz, 2005), cada valor expressa um tipo diferente de 

motivação, num total de dez motivações (autodeterminação, universalismo, benevolência, 

autorrealização, hedonismo, conformidade, estimulação, tradição, segurança e poder). O 

conjunto de valores se organiza de maneira dinâmica, a partir da congruência e conflito que 

os valores apresentam entre si. Essa dinâmica pode ser representada em um modelo de 
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disposição circular, em aproximações e distanciamentos, em torno de dois eixos de 

contraposição: conservação versus abertura e autotranscendência versus autopromoção 

(Schwartz, 1992), conforme ilustrado na Figura 3.  

 

Figura 3. A estrutura circular dos valores pessoais. 

 Fonte: Schwartz (1992) adaptado. 

O responsável pelo ingresso da Teoria de Valores do Schwartz no Brasil foi o 

pesquisador Álvaro Tamayo (Tamayo, 2007), que ao responder em 1989 ao convite do 

pesquisador israelense para uma pesquisa transnacional acerca dos valores, passou a integrar 

a equipe de pesquisa deste. Ele traduziu e adaptou o Schwartz Value Survey (SVS), 

agregando ao instrumento valores característicos da realidade brasileira que investigou por 

meio de entrevistas a professores de escolas, ministros e sacerdotes religiosos (Tamayo, 

1994; Tamayo & Schwartz, 1993). Adaptou também uma versão simplificada do SVS, o 

Portrait Value Questionnaire (PVQ) (Schwartz, Lehmann, & Roccas, 1999; Schwartz, 

Melech, Lehmann, Burgess, & Harris, 2001), uma escala de avaliação dos valores 

apresentada em perfis e descrições de 40 pessoas, que correspondem a importância que cada 
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pessoa atribui a um tipo de valor. Por apresentar situações concretas, o instrumento é 

especialmente indicado para crianças, adolescentes e pessoas com baixo nível de instrução. 

No Brasil, a escala foi denominada de Questionário de Perfis de Valores Pessoais (QPVP) 

(Schwartz, 2007).  

Embora os valores pessoais integrem uma estrutura básica relacionada a todos os 

aspectos da vida, estes também se estruturam em função de contextos específicos do 

cotidiano, dentre estes, o trabalho (Schwartz, 1992).  Os valores associados ao trabalho 

podem ser definidos como: 

Princípios ou crenças sobre metas ou recompensas desejáveis, hierarquicamente 

organizados, que as pessoas buscam por meio do trabalho e que guiam as suas 

avaliações sobre os resultados e contexto do trabalho, bem como o seu 

comportamento no trabalho e a escolha de alternativas de trabalho (Porto & Tamayo, 

2003, p. 146). 

Na perspectiva de investigação dos valores laborais, Ros, Schwartz e Surkiss (1999), 

ao revisarem a literatura até então produzida acerca do tema, propõem uma integração entre 

a Teoria dos Valores Pessoais de Schwartz e os dados encontrados. Dos quatro tipos 

motivacionais propostos por Schwartz (autotranscedência, autopromoção, conservação e 

abertura a mudança), no contexto do trabalho, os estudos analisados por Ros, Schwartz e 

Surkiss (1999) identificaram a existência de três: (i) Valores Intrínsecos, relacionado à 

Abertura à Mudança; (ii) Valores Extrínsecos ou materiais associados à Conservação; e (iii) 

Valores Sociais ou afetivos, que estariam associados à Autotranscedência. Embora o tipo 

motivacional Autopromoção não esteja presente na lista de valores relacionados ao trabalho, 

alguns itens presentes nos modelos que os autores investigaram, faziam referência à 
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Autopromoção como: prestígio, autoridade, influência e poder (Porto & Tamayo, 2007). As 

principais contribuições dos estudos de Tamayo para a investigação dos valores laborais 

estão presentes nas duas escalas de investigação dos valores que desenvolveu e validou no 

contexto de orientações de doutorado, sendo a primeira escala o Inventário de Significado do 

Trabalho (IST), que será melhor detalhado nesta dissertação, e a Escala de Valores relativos 

ao Trabalho (EVT), de Porto e Tamayo (2003), cuja aplicação, diferente do instrumento 

anterior, é destinada para pessoas com escolaridade acima do Ensino Médio.  

3.3.2 O constructo propriamente dito 

A partir da influência desses pressupostos, e buscando responder às lacunas que 

identificou no campo, Borges (1998) desenvolve um modelo explicativo para o significado 

do trabalho. Fundamenta-se em seu estudo exploratório (Borges, 1996), no qual realizou 

entrevistas com trabalhadores da construção civil, comércio, costura e confecções do Distrito 

Federal. Toma como referência o modelo do MOW (1987), mas amplia a compreensão da 

faceta resultados e objetivos valorados, transformando-os em duas facetas de atributos, uma 

descritiva e a outra relacionada aos valores do trabalho. As normas sociais, presentes no 

modelo do MOW, não se apresentam como uma dimensão isolada, mas se distribuem em 

itens presentes no interior dos atributos tanto valorativos quanto descritivos. Essa decisão se 

dá em função dos resultados encontrados em Soares (1992) e Borges-Andrade, Martins, 

Abbad-OC (1995), os quais mostraram que, no Brasil, a dimensão não apresentou 

consistência empírica para ser considerada como faceta isolada. O modelo dos atributos do 

significado do trabalho é, então, composto pelas facetas descritas na Tabela 3 e sua 

representação visual pode ser vista na Figura 4. 
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Tabela 3  

Facetas do Modelo de Atributos do Significado do Trabalho 

Faceta Descrição 

Centralidade do 

Trabalho 

A centralidade do trabalho, assim como no Modelo do MOW (1987), diz respeito ao 

grau de importância atribuído ao trabalho em termos absolutos e relativos, 

comparando-o com as demais esferas de vida. 

Atributos 

Descritivos 

Os atributos descritivos referem-se, então, à percepção do trabalho concreto, ou seja, 

definem o trabalho como ele é. Supõem o ato de avaliar. É a própria realidade do 

trabalho como mentalmente representada ou abstraída por cada pessoa. 

Atributos 

Valorativos 

Os atributos valorativos consistem em uma definição valorativa, ou seja, sobre o 

“deve ser” do trabalho. São, portanto, os valores do trabalho. 

Hierarquia de 

Atributos 

Consiste na organização dos atributos em ordem de importância para cada pessoa. 

Tanto se refere a atributos valorativos como a descritivos. Concebe-se esta hierarquia 

como dinâmica tanto devido às relações entre atributos, quanto no sentido da 

transitoriedade para um mesmo indivíduo. 

  

 

                                    

Figura 4. Modelo de Atributos do Significado do Trabalho 

Fonte: Borges (1998). 
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As influências dos estudos de valores se fazem perceber no modelo proposto por 

Borges (1998) tanto na faceta “Atributos Valorativos do Trabalho”, que se trata, 

especificamente, dos valores laborais, quanto na faceta “Hierarquia de Atributos”.  Borges 

(1998) utiliza-se da noção de hierarquia de valores presente na literatura da Psicologia Social, 

compreendendo esta como uma classificação que ordena os valores em função da 

importância que cada um deles tem para os indivíduos. Para Tamayo (1994), o conceito de 

hierarquia é importante por possibilitar, mediante uma quantidade limitada de valores, a 

diferenciação dos indivíduos e grupos, pela maneira específica como estes organizam os 

valores.  

Conforme representado na Tabela 3, o significado do trabalho é concebido como um 

todo integrado e complexo, composto pelas relações multidirecionadas de seus componentes.  

A definição conceitual do fenômeno é a de que o significado do trabalho é uma cognição 

subjetiva e social que “varia individualmente, na medida em que deriva do processo de 

atribuir significados e, simultaneamente, apresenta aspectos socialmente compartilhados, 

associados às condições históricas da sociedade. É, portanto, constructo sempre inacabado” 

(Borges & Tamayo, 2001, p.13).  

3.3.3 Construção e desenvolvimento do instrumento 

Com base no Modelo dos Atributos do Significado do Trabalho, no estudo 

exploratório (Borges, 1996) e na revisão da literatura da área, a autora construiu um 

instrumento de mensuração do significado do trabalho, o Inventário de Significado do 

Trabalho (IST). Propôs uma tipologia dos atributos, conforme apresentado na Tabela 4. 
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Tabela 4 

Tipologia dos Atributos do Significado do Trabalho 

 

Essa tipologia, acrescida dos resultados obtidos nas entrevistas com os trabalhadores, 

ajudou na composição dos itens do IST. A primeira versão do instrumento era composta de 

58 itens distribuídos entre atributos descritivos e valorativos, mensurados em uma Escala 

tipo Likert de 0 a 4 e foi validada com coeficientes alfa de Cronbach com índices satisfatórios 

Classe de Atributos Atributos 

Atributos expressivos Realização 

Aprendizagem 

Autonomia 

Reconhecimento 

Saúde Corporal 

Atributos Sociais Relações Interpessoais/Afiliação 

Supervisão 

Atributos Econômicos Sobrevivência 

Ascensão Social (carreira) 

Independência financeira 

Segurança 

Assistência Social 

Atributos Normativos Obrigação 

Contribuição à sociedade 

Obediência 

Direitos 

Atributos Intrínsecos Tarefa variada /repetitiva 

Ocupação /Ócio 

Braçal 

Intelectual 

Árduo/Leve 

Desafiante 

Direção /execução (tarefa em si) 

Atributos Humanistas Explorador 

Dignidade /Humilhação 

Igualitário /Discriminante 

Hominizador /alienante 

Atributos Extrínsecos Conforto 

Segurança /riscos 
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em duas pesquisas realizadas (Borges, 1997; 1999a). Essas duas pesquisas demonstraram que 

a estrutura fatorial dos atributos descritivos e valorativos difere entre si, o que significa dizer 

que as pessoas ao descreverem o seu trabalho organizam-se em uma estrutura cognitiva e 

quando descrevem o trabalho como acreditam que este deveria ser, utilizam-se de outra 

estrutura cognitiva. Os itens do IST são afirmações relativas ao cotidiano de trabalho, nas 

quais o respondente mensura o quanto aquela afirmação descreve o seu trabalho e o quanto 

considera que deveria descrever, em semelhança à apresentação do QVP de Schwartz (1992). 

A forma de aplicação do IST (Borges, 1997) é adaptada para pessoas de baixa instrução ou 

analfabetos, utilizando-se de recursos não-verbais na apresentação das escalas, conforme 

pode ser visto no Apêndice 1.  

   Em estudo posterior, Borges (1999) modificou o questionário, inserindo novas 

questões (ao todo, são 68 nesta nova versão), excluindo os itens que não haviam alcançado o 

índice de validação acima de 0,30 e acrescentando itens relacionados à 

"Igualdade/discriminação", "Exploração/Eqüidade", "Saúde", "Hominização", "Ritmo e 

Carga", "Reconhecimento e Conforto" e "Higiene" (Borges, 1999b). No estudo, além da 

aplicação original, também foi incluída uma nova forma de aplicação, individual, para 

pessoas com escolaridade a partir do ensino fundamental completo. Numa revalidação ainda 

mais recente, Borges e Barros (no prelo), com trabalhadores do setor de edificações de Belo 

Horizonte, identificaram seis tipos diferentes de atributos valorativos e dez tipos de atributos 

descritivos, conforme pode ser visto na Tabela 5. 
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Tabela 5: 

Tipos de Atributos do Significado do Trabalho 

Atributos Valorativos (TV) 

Coeficiente de 

validade 

Atributos Descritivos (TD) 

Coeficiente de 

Validade 

TV1 Fonte de realização e 

independência econômica 

α= 0,73 TD1 Ser desumanizado α = 0,61 

TV2 Expressão de respeito e 

acolhimento 

α =0,86 

TD2 Sentir-se esgotado e 

pressionado 

α = 0,61 

TV3 Autoafirmação α = 0,65 

TD3 Enfrentar as demandas 

e Dureza 

α = 0,66 

TV4 Desumanizante e 

desgastante 

α = 0,76 TD4 Ser responsável α = 0,68 

TV5 Representante de dureza α = 0, 74 TD5 Ser responsável α = 0,72 

TV6 Fonte de desafio, 

responsabilidade e sustento 

α = 0,68 

TD6 Crescer 

economicamente 

α =0.75 

  TD7 Sentir prazer e proteção α = 0,63 

  

TD8 Contribuir socialmente 

e ser assistido 

α = 0,69 

  TD9 Ser reconhecido α = 0,76 

  

TD10 Ser retribuído 

equitativamente 

α = 0,66 

  

Em seu projeto de pesquisa atual, Borges tem desenvolvido as investigações acerca 

do significado do trabalho e, como reflexo da perspectiva materialista-dialética que adota, 
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preocupa-se em identificar as características contextuais nas quais o significado do trabalho 

é construído. Tem desenvolvido a tradução e adaptação para o Brasil do instrumento do 

European Working Conditions Observatory (EWCO), no contexto de criação do 

Observatório das Condições de Trabalho ( Borges et al., 2013), que tem por objetivo mapear 

as condições de trabalho da População Economicamente Ativa brasileira. 

O estudo de Borges (1998) foi responsável pela construção de uma das primeiras 

escalas de investigação dos valores do trabalho no Brasil (Tamayo, 2007; Porto & Tamayo, 

2007). Conforme indicado em seção anterior, a continuidade da ampliação empírica deste 

modelo é um dos objetivos do presente trabalho, que se insere no contexto do exame das 

evidências de validade do IST e assume os conceitos teóricos que o sustentam. A 

operacionalização desta investigação será apresentada no capítulo a seguir, destinado ao 

método desta pesquisa. 
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4- Método 

4.1Estratégia geral da Pesquisa 

Esta é uma pesquisa de campo, com trabalhadores da construção civil, que busca 

descrever e analisar o significado do trabalho, bem como explorar as características de 

validade de um instrumento de diagnóstico, o Inventário de Significado do Trabalho – IST. 

Trata-se de uma pesquisa de levantamento (survey), de natureza quantitativa, pois 

“proporciona uma descrição quantitativa ou numérica de tendências, de atitudes ou de 

opiniões de uma população, estudando uma amostra dessa população” (Creswell, 2010, 

p.36). 

Tendo em vista que o significado do trabalho, tal como abordado em seções 

anteriores, é um fenômeno dinâmico, isto é, que varia com o passar do tempo, importa que 

constantes investigações sejam realizadas a fim de acompanhar essas transformações. Nesse 

sentido, ao buscar atualizar as evidências de validade do IST para uma nova amostra de 

trabalhadores, considera-se que o setor da construção civil de hoje é diferente daquele 

investigado quando o questionário foi construído. Uma vez identificadas as características de 

validade do instrumento, busca-se, simultaneamente, explorar o conteúdo do significado do 

trabalho para a população investigada. Essa escolha metodológica permite a comparação dos 

dados obtidos com outros estudos nos quais o IST foi utilizado (Borges, 1999; Borges & 

Yamamoto, 2010; Borges & Barros, 2012), ampliando assim a compreensão acerca do 

significado do trabalho para os trabalhadores da construção civil.  

4.2 Participantes 

A amostra foi composta por 402 trabalhadores da construção civil, provenientes, em 

mesma quantidade, de duas cidades nordestinas, Natal e Recife, e distribuídos entre 18 
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canteiros de obras. O tamanho da amostra buscou atingir o critério de 5 a 10 participantes 

por item do questionário (Pasquali, 2003; 2007). Considerando a participação voluntária na 

pesquisa e as próprias características do campo, obteve-se uma amostra acidental.  

Buscou-se também contemplar a variedade de ocupações nos canteiros, incluindo-se 

profissionais nas funções de ajudantes, pedreiros, encarregados, mestres de obras, operadores 

de grua, operadores de betoneira, carpinteiros, encanadores, guincheiros, armadores, 

almoxarifes, sinaleiros e vigias. Com exceção da única respondente do sexo feminino, a 

amostra é formada por homens, com vínculo de trabalho em regime celetista, sem tempo 

determinado para término de contrato, numa carga horária de 44 horas semanais. A média de 

idade dos participantes é de 35,9 anos (DP=11,4) e o tempo médio de trabalho na construção 

civil é de 10,6 anos (DP= 10,7). Portanto, trata-se de amostra com participantes com 

experiência de atuação nesse setor. Na Tabela 6 é apresentada uma síntese das informações 

sobre o perfil dos respondentes.  
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Tabela 6: 

Características Sociodemográficas dos Participantes 

Variáveis %  Variáveis % 

 

Idade 

  Tempo de trabalho na 

construção civil  

 

  de 18 a 29 

  de 30 a 39 

  de 40 a 49 

  acima de 50 

34,1 

30,3 

19,7 

15,9 

   Menos de 1 ano 

   De 1 a 5 anos 

   De 6 a 10 anos 

   Mais de 10 anos 

9,7 

36,8 

27,1 

36,1 

Escolaridade 

   

Número de filhos  

 

    

Nunca estudou 

   Fundamental Incompleto 

   Fundamental Completo 

   Médio Incompleto 

   Médio Completo 

   Superior Incompleto 

 

3 

57 

8 

12,2 

19,4 

0,5 

 

    

Sem filhos 

  1 a 2 filhos 

  Acima de 3 filhos 

 

23,9 

48,5 

27,6 

Estado Civil      

   Solteiro  

   Casado/União Estável 

   Divorciado 

   Viúvo 

18,2 

78,1 

3,2 

0,5 

   

 

4.3 Instrumentos, variáveis e materiais de coleta de dados 

Para a consecução dos objetivos, foram utilizados os instrumentos apresentados na Tabela 7. 

Além destes, utilizou-se uma ficha de identificação sociodemográfica (Apêndice 3).  
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Tabela 7: 

Instrumentos de pesquisa utilizados 

Instrumento Fonte Objetivo do uso Apresentação 

IST (Inventário 

de Significado 

do Trabalho) 

Borges (1999); 

Borges & 

Tamayo (2001) 

Identificar as características de 

validade do questionário e 

explorar o conteúdo de 

significado do trabalho para os 

participantes. 

. 

 

Composto de 68 itens. Para cada 

um, duas respostas solicitadas: a de 

“como é” e a de como “deve ser”, 

numa escala Likert com valores de 0 

a 4.  

Versão reduzida 

do Questionário 

de condições do 

trabalho. 

 

Borges, Costa, 

Alves Filho, 

Souza, Falcão, 

Leite & Barros, 

(2013) 

Explorar variáveis de 

condições de trabalho que 

auxiliem na contextualização 

dos resultados de significados 

do trabalho encontrados na 

amostra pesquisada. 

 

Composto de 60 itens, escala Likert 

de 5 pontos, do Nunca ao Sempre. 

Duas questões 

sobre 

centralidade do 

trabalho. 

MOW (1987); 

Borges (1998). 

Identificar o nível de 

importância do trabalho e a 

posição que o trabalho ocupa 

na vida dos entrevistados  

A primeira pergunta é: “Qual a 

importância do trabalho na sua vida, 

numa escala que vai do 1 até ao 7?”. 

A segunda, solicita o 

posicionamento em ordem de 

importância da família, comunidade, 

religião, trabalho e lazer. 

 

Considerando o baixo nível instrucional dos trabalhadores da construção civil, optou-

se pela utilização de uma escala diferenciada para a apresentação das escalas do tipo Likert. 

Pinheiro e Borges (2002) problematizam as diferenças instrucionais das populações 

investigadas pela PO&T e suas implicações metodológicas, sinalizando que a principal 

estratégia das pesquisas empíricas na área lidarem com o problema da baixa escolaridade tem 

sido evitar o estudo dessas populações. Os autores seguem afirmando a importância em se 
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investigar populações de trabalhadores com pouca ou nenhuma escolaridade, uma vez que 

essa característica representa uma parcela importante da PEA brasileira e não se distribui 

aleatoriamente, antes se concentra em certas categorias profissionais, dentre elas, os 

trabalhadores da construção civil.  Os autores argumentam a possibilidade de pesquisar 

populações de baixa escolaridade através de questionários padronizados e sugerem 

alternativas para as técnicas tradicionais, tais como a gradação de cores e tamanhos na 

apresentação da escala, a fim de facilitar a compreensão. Em semelhança ao que é proposto 

por Pinheiro e Borges (2002), no presente estudo, as opções de resposta na escala Likert 

foram acompanhadas pela gradação na intensidade das cores, na cor verde, para as respostas 

valorativas e na cor azul para as respostas descritivas. Dessa forma, o número 0 apresenta 

uma tonalidade mais clara que vai escurecendo nos números subsequentes até o tom mais 

escuro no número 4. A questão acerca da centralidade relativa do trabalho aqui utilizada 

também foi adaptada da versão do MOW(1987) por Borges (1997, 1999), na qual são 

utilizados desenhos para representar as diferentes esferas de vida: família, trabalho, religião, 

lazer e comunidade.  

Os coeficientes do IST, conforme apresentado no capítulo que discorreu sobre sua 

construção, são válidos e consistentes, cuja aplicação mais recente chegou à identificação de 

seis tipos fatoriais para a escala dos atributos valorativos e cinco tipos para os atributos 

descritivos, com coeficientes de validade entre 0,65 e 0,86 (Borges & Barros, 2012). 

O Questionário de Condições de Trabalho é uma adaptação brasileira do instrumento 

europeu desenvolvido pelo European Working Conditions Observatory (EWCO) (Borges et 

al., 2013). O instrumento contempla quatro dimensões das condições de trabalho 
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apresentadas na Tabela 8 e contou, em sua validação, com a participação de 411 respondentes 

do setor da construção civil de Belo Horizonte.  

Tabela 8: 

Questões de condições do trabalho 

Categoria da tipologia das condições de 

trabalho 

Questões 

1) Condições contratuais e jurídicas Questões de 1 a 18. 

2) Condições físicas e materiais Questão 19 (com 44 itens). 

3) Processos e características da atividade Questões 20 (8 itens), 21 (2 itens), 22 (5 

itens), 23 (9 itens), 24 (3 itens), 25 (14 itens), 

26 (2 itens), 27 (7 itens), 28 (3 itens), 29 

(3itens) e 30. 

4) Condições do ambiente sociogerencial, Questões 31 (6 itens), 32 (12 itens), 33 (14 

itens), 34, 35. 

Fonte: Borges, L. O., Costa, M. T. P., Alves Filho, A., Souza, A. L. R., Falcão, J. T. R., Leite, 

C. P. R. L. A., & Barros, S. C. (2013).  

 

No presente estudo, foram incluídas as questões de condições de trabalho referentes 

à primeira e terceira dimensão. Optou-se por uma versão reduzida do questionário, em que 

se incluíram apenas as questões que, dentre a taxonomia das condições de trabalho, poderiam 

se relacionar com aspectos do significado do trabalho. Os itens do questionário incluídos 

podem ser vistos na Tabela 9. 
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Tabela 9: 

Itens do questionário de condições do trabalho 

Questões Aspectos analisados 

1) Condições contratuais e jurídicas: 

Questões 1 a 18. 

Regime jurídico: emprego formal ou 

informal, modalidade do contrato. Sistema 

de incentivo: salário, salário de base fixa ou 

pago por comissão, horas extraordinárias 

pagas, assistências sociais e sanitárias 

(benefícios). Tempo: número de horas 

semanais, tipo de jornada, mudanças de 

horários, turnos e horários de trabalho, 

trabalhos nos sábados e domingos e tempo 

de descanso e férias.  

2) Processos e características da ativida 

3) de: (Questões 23 (9 itens), 25 (14 

itens), 26 (2 itens) e 30.  

Conteúdo do trabalho: ajuste entre 

demandas e habilidades, possibilidade de 

aprender atividades novas, complexidade, 

monotonia, repetição e necessidade de 

resolver problemas. Processo: método e 

critério de organização do processo de 

trabalho, bem como divisão de atribuições e 

responsabilidades. 

 

A dimensão das Condições contratuais e jurídicas permite circunscrever 

objetivamente o contexto das relações de trabalho em que se inserem os trabalhadores. Essas 

informações são relevantes porque permitem compreender as condições materiais em que se 

realiza do trabalho, tais como a jornada de horas e remuneração. Do ponto de vista dos 

estudos acerca do significado do trabalho, a literatura aponta a importância dos aspectos 

econômicos do trabalho (MOW, 1987; Soares, 1992). Além disso, a valorização social das 

ocupações perpassa os elementos de remuneração e poder de consumo, sendo esses fatores 

importantes a serem analisados. Os aspectos abstraídos da dimensão Processos e 

características da atividade, dizem respeito aos conteúdos do trabalho que relacionam-se à 

realização pessoal, tais como aprendizado, realização de tarefas complexas e possibilidade 

de colocar as ideias em prática. As questões dessa dimensão foram selecionadas pensando-

se na possibilidade de estarem relacionadas às funções expressivas do trabalho.  
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4.4 Procedimentos de coleta de dados 

Em primeiro lugar, cumpre destacar que o presente projeto foi provado pelo Comitê 

de Ética e Pesquisa da UFRN, segundo as exigências da Resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde, sob o número de protocolo 05722412.1.0000.5537.Para viabilizar o 

ingresso nos canteiros, ocorreram, inicialmente, as negociações junto aos gestores e/ou 

responsáveis pelas organizações do setor da construção civil. Após a autorização para a 

realização da pesquisa e emissão da carta de anuência por parte da organização responsável, 

foi iniciada a entrada ao campo.  

Primeiro, com ajuda de um responsável, aconteceram pequenas reuniões coletivas 

com os trabalhadores, nos canteiros de obras, nas quais foram apresentados os objetivos e 

equipe da pesquisa. Eram esclarecidas eventuais dúvidas e realizado o convite à participação 

na pesquisa. Na sequência, foram realizadas as sessões individuais de aplicações dos 

instrumentos, em espaços reservados nos canteiros, de maneira a garantir a privacidade dos 

participantes. Antes de iniciar cada aplicação, era apresentado o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) e, para aqueles que concordassem em participar, seguia-se a 

sessão.  

A aplicação dos instrumentos contou com o auxílio de um Pocket PC (computador de 

mão) para registro das respostas e importação digital dos dados para software de tratamento 

estatístico. Essa forma de aplicação foi realizada por Borges e Barros (2012) na pesquisa que 

desenvolveram no setor de edificações de Belo Horizonte, e, tem por vantagem a 

transferência direta dos dados para o banco de dados, evitando com isso possíveis erros de 

digitação. Evita-se também, conforme a especificação do software, o impedimento de 

questões em branco.  
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A ordem de aplicação dos questionários se iniciou com as questões 

sociodemográficas, seguidas do questionário de condições do trabalho, depois, as duas 

questões acerca da centralidade do trabalho e por último o IST. Essa ordem de aplicação 

possibilita que questões de abertura sobre o tempo de trabalho no setor e tempo de trabalho 

na construção civil, por exemplo, deixem os participantes mais à vontade e facilitem o 

estabelecimento do rapport. Só depois de familiarizado com o processo de entrevista é que 

o trabalhador passa a ser exposto às escalas.  

5.5 Procedimentos de análise de dados 

As informações dos questionários foram transferidas e organizadas em um banco de 

dados com auxílio do SPSS (Statistical Package of Social Sciences). Foram realizadas 

análises descritivas simples (médias e frequências) para descrever os dados e estimar os 

escores obtidos pelos questionários. Para a revalidação do IST, optou-se por se utilizar a 

técnica de Análise dos Pequenos Espaços ou SSA (Smallest Space Analysis)(Guttman, 1986). 

A técnica fornece uma apresentação gráfica de inter-relações entre pares de um conjunto de 

objetos. Cada série é representada como um ponto e a análise procura o espaço com 

dimensões mínimas (euclidianas) que aproximadamente reproduzem as correlações 

originais. “A parte principal da saída SSA é o diagrama de espaço, na qual cada uma das 

variáveis está representado por um ponto. Se o coeficiente de correlação entre i e j é maior 

do que a correlação coeficiente entre K e L, a (Euclidiana) distância entre i e j é menor do 

que entre k e I.” (Raveh & Landau, 1986, p.280). Uma das vantagens da técnica é a fácil 

interpretação das correlações representadas pelo gráfico, que permite a identificação de zonas 

de continuidade e descontinuidade entre os elementos. Esse aspecto possibilita a 

identificação visual dos relacionamentos entre as variáveis analisadas, seja em termos de 
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aproximações ou distanciamentos, identificando-se, assim, grupos de variáveis 

correlacionadas. Realizada com sucesso nas pesquisas de valores (Tamayo & Schwartz, 

1993; Tamayo 2007), foi indicada como método de análise mais robusto e parcimonioso 

quando comparada com a Análise dos Componentes Principais por Raveh e Landau (1986). 

Farley e Cohen (1974) e Bloombaum (1970) consideram mais recomendável o uso da SSA 

nos casos em que os fatores se correlacionam, tal como é o caso do IST (Borges, 1997, 

1999b), porque a análise permite uma melhor discriminação dos itens que compõem os 

fatores sem perda da consistência.  

Depois de identificados os fatores subjacentes a cada escala, foram realizadas análises 

estatísticas a fim de se identificarem possíveis variâncias nas médias dos fatores m função de 

variáveis inseridas no estudo (análise de frequência, correlações, Teste-t e ANOVA). 
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5. Resultados 

Este capítulo dedica-se à apresentação dos resultados obtidos, em função da 

consecução dos objetivos específicos estipulados. Está dividido em quatro seções: a primeira 

aborda os resultados acerca das condições de trabalho; a segunda, os aspectos de validação 

do Inventário de Significado do Trabalho, a terceira, os conteúdos do significado do trabalho 

propriamente dito e a última busca explorar possíveis relações entre os significados do 

trabalho e as variáveis sociodemográficas.  

5.1 Características das condições do trabalho 

Respondendo ao objetivo específico de caracterizar o setor da construção civil em 

termos das condições de trabalho, apresentam-se os dados das duas dimensões do 

Questionário de Condições do Trabalho que foram analisadas. O primeiro bloco de questões, 

que contempla as dimensões das Condições contratuais e jurídicas, tem suas respostas 

exibidas na Tabela 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Tabela 10: 

Frequência dos Participantes Quanto às Condições Contratuais e Jurídicas do Trabalho 

 

Variáveis % 

 

Variáveis % 

O emprego na construção é o 

único trabalho 
 

 A empresa oferece como 

benefício... 

 

Auxílio Transporte 

 

Sim 

Não 

91 

9 

 Sim 

Não 

 

90,5 

9,2 

Na prática, trabalha quantas horas 

por semana? 
 

 
Plano de Saúde  

44h 

De 45 a 50h 

De 51 a 60h 

Acima de 60h 

 

50,7 

11,1 

2,8 

9,4 

 Sim 

Não 

5 

95 

Gostaria de trabalhar...  
 

Auxílio Alimentação  

Menos horas do que atualmente 

A mesma quantidade de horas do 

que atualmente 

Mais horas do que atualmente 

 

51,5 

 

40,8 

 

7,7 

 

Sim 

Não 

 

 

37,6 

62,2 

 

Goza férias anualmente   
Custeio total ou parcial de 

cursos 
 

Sim 

Não 

Não se aplica 

66,4 

12,7 

20,9 

 
Sim 

Não 

13,4 

86,6 

Vende parte das férias?   
Quanto você ganha por 

mês? 
 

Sim 

Não 

Não se aplica 

 

 

10,2 

67,9 

21,8 

 

 
Menos de R$560 

De R$560 a 900 

De R$900 a 1200 

De R$1200 a 1800 

De R$1800 a 2400 

De R$2400 a 3000 

De R$ 3000 a 3600 

De R$3600 a 5400 

De R$5400 a 9000 

 

1,2 

40,5 

23,4 

19,7 

10,2 

3,0 

,7 

,7 

,5 

O que você recebe depende da sua 

produção? 
 

 

Sim 

Não 

64,2 

35,8 

 

Participação do salário na renda 

familiar 
 

 
  

Única renda da família 

Quase totalidade da renda 

Aproximadamente metade da      

renda familiar 

Uma parcela pequena da renda 

 

60,4 

21,4 

11,9 

6,2 

 

  

Nota: N=402 para todas as porcentagens apresentadas. 
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 Características apresentadas no capítulo dedicado à apresentação da Indústria da 

Construção Civil são confirmadas na amostra aqui investigada, no que diz respeito aos baixos 

salários que recebem os trabalhadores no setor. Conforme mencionado anteriormente, 

segundo os dados do IBGE, a Construção Civil apresenta o terceiro menor salário médio por 

setor da economia e, de acordo com Anuário da RAIS de 2012, tem 55,8% de seus 

trabalhadores ganhando até dois salários mínimos. Na presente pesquisa, de acordo com o 

apresentado na Tabela 4, 65,1% dos trabalhadores recebem até 1,6 salário mínimo. Outro 

aspecto importante é o fato de que a remuneração depende da produção para a maioria dos 

trabalhadores, isso pode explicar uma das razões pelas quais, também segundo a Tabela 4, 

quase metade (49,3%) dos participantes realizem horas extras, embora 51,5% desejem 

trabalhar menos horas do que é trabalhado no momento. Uma hipótese possível é a de que o 

trabalhador cuja remuneração depende da produtividade que alcança, esteja trabalhando 

horas além da sua jornada de trabalho contratual para conseguir incrementar seus ganhos. 

Destaca-se também, nesse aspecto, a importância do trabalho no setor (o único, para 91% 

dos participantes) na contribuição do sustento familiar, sendo a exclusiva ou quase toda renda 

da família para 81,8% dos trabalhadores. Quanto aos benefícios, a distribuição apresentada 

aponta que o único consolidado, para a maior parte dos trabalhadores, é o vale-transporte. O 

plano de saúde é ainda um privilégio para poucos, geralmente exclusivo para os cargos mais 

altos da hierarquia organizacional.  

O segundo bloco de questões de condições do trabalho, relativos aos processos e 

conteúdo da atividade pode ser visualizado nas Tabelas 11 e 12. O primeiro traz questões 

quanto às exigências do trabalho e o segundo sobre a autonomia e realização.  
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Tabela 11: 

Frequência dos Participantes Quanto aos Processos e Conteúdo da atividade 

Nota: N=402 para todas as porcentagens apresentadas. 

No bloco de respostas apresentado na Tabela 11, destacam-se os aspectos que 

evidenciam a existência de uma hierarquia e o cumprimento dela no setor, nas duas primeiras 

questões, que apontam a frequência dos trabalhadores que considera o cumprimento de 

normas uma atividade constante (83,8%) e quantos deles julgam nunca ou raramente 

resolverem problemas e imprevistos por conta própria (43,3%). Considerar o trabalho 

 

Seu trabalho lhe exige ... 

 

% 

 

 

Seu trabalho lhe exige ... 

 

% 

 

Respeitar normas (técnicas, 

administrativa, de segurança, etc) 

 

  

Aprender coisas novas 

 

 

Nunca 

Raramente 

Algumas vezes 

Muitas vezes 

Sempre 

 

1,2 

1,5 

5,7 

7,7 

83,8 

 Nunca 

Raramente 

Algumas vezes 

Muitas vezes 

Sempre 

7,0 

8,7 

9,7 

15,2 

59,2 

Resolver por você mesmo 

problemas e imprevistos 

 

  Interromper uma tarefa para 

realizar outras 

 

 

Nunca 

Raramente 

Algumas vezes 

Muitas vezes 

Sempre 

26,6 

16,7 

25,9 

11,2 

19,7 

 

 Nunca 

Raramente 

Algumas vezes 

Muitas vezes 

Sempre 

 

14,4 

14,4 

26,6 

15,4 

29,1 

Realizar tarefas repetitivas 

 

  Ser contatado por email ou 

telefone fora do seu horário de 

trabalho 

 

Nunca 

Raramente 

Algumas vezes 

Muitas vezes 

Sempre 

 

6,7 

11,9 

18,9 

15,7 

46,8 

  

Nunca 

Raramente 

Algumas vezes 

Muitas vezes 

Sempre 

 

 

72,6 

12,2 

10,0 

1,7 

3,5 

Realizar tarefas complexas 

 

  
 

 

Nunca 

Raramente 

Algumas vezes 

Muitas vezes 

Sempre 

9,5 

26,4 

34,3 

10,9 

18,9 
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repetitivo também é um aspecto que se destaca como sendo algo muito frequente para 62,5% 

da amostra investigada. O que faz bastante sentido no contexto de trabalho industrial, que 

embora preserve características manufatureiras de produção, gera produtos seriados. No 

entanto, a repetição de tarefas não parece impossibilitar o aprendizado de coisas novas: Ainda 

na Tabela 11, mais da metade da amostra afirmou que o trabalho sempre exige aprender 

coisas novas. 
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Tabela 12:  

Frequência dos Participantes Quanto a Outros Processos e Conteúdo da Atividade 

Na execução das suas atividades de 

trabalho... 
%  

Na execução das suas atividades de 

trabalho... 

 

% 

 

 

Você pode receber ajudar dos seus 

colegas? 

 

  

Você pode pôr em prática as suas 

ideias? 

 

 

 

Nunca 

Raramente 

Algumas vezes 

Muitas vezes 

Sempre 

  

  

 

6,0 

9,0 

24,6 

14,2 

46,3 

  

Nunca 

Raramente 

Algumas vezes 

Muitas vezes 

Sempre 

 

 

9,5 

10,4 

26,6 

16,7 

36,8 

...dos seus superiores/chefes? 

 

  Você é intelectualmente exigido 

(desafiado)? 

 

 

 

Nunca 

Raramente 

Algumas vezes 

Muitas vezes 

Sempre 

 

 

14,4 

10,0 

23,9 

14,7 

37,1 

  

Nunca 

Raramente 

Algumas vezes 

Muitas vezes 

Sempre 

 

 

24,6 

13,7 

24,1 

12,4 

25,1 

Você tem influência sobre a escolha de 

seus colegas de trabalho? 

 

  Você precisa apresentar emoções 

específicas? 

 

 

 

Nunca 

Raramente 

Algumas vezes 

Muitas vezes 

Sempre 

 

44,8 

11,7 

18,7 

5,5 

19,4 

 

  

Nunca 

Raramente 

Algumas vezes 

Muitas vezes 

Sempre 

 

 

48,5 

15,4 

19,7 

6,7 

9,7 

Você pode fazer uma pausa quando 

desejar? 

  Você precisa disfarçar as suas 

emoções? 

 

 

Nunca 

Raramente 

Algumas vezes 

Muitas vezes 

Sempre 

 

13,9 

14,4 

31,6 

6,2 

33,8 

 

  

Nunca 

Raramente 

Algumas vezes 

Muitas vezes 

Sempre 

 

 

40,0 

13,9 

25,6 

5,5 

14,7 

Você tem tempo suficiente para terminar 

o seu trabalho? 

 

  Suas atividades são realizadas por você 

sozinho... 

 

 

 

Nunca 

Raramente 

Algumas vezes 

Muitas vezes 

 

2,7 

7,5 

22,9 

14,4 

  

Nunca 

Raramente 

Algumas vezes 

Muitas vezes 

 

26,9 

18,9 

25,4 

13,4 
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Sempre 52,5 

 

Sempre 

 

15,4 

Você tem oportunidade de fazer o que 

sabe fazer melhor? 

 

  E por você em equipe? 

 

 

 

Nunca 

Raramente 

Algumas vezes 

Muitas vezes 

Sempre 

 

8,5 

9,5 

20,9 

17,2 

44,0 

 

  

Nunca 

Raramente 

Algumas vezes 

Muitas vezes 

Sempre 

 

 

5,5 

10,0 

17,4 

17,7 

49,5 

Você pode fazer um trabalho bem feito 

nas suas condições de trabalho atuais? 

 

  Nos últimos 12 meses, você participou 

de algum tipo de formação para 

melhorar suas competências? 

 

 

 

Nunca 

Raramente 

Algumas vezes 

Muitas vezes 

Sempre 

 

,5 

4,0 

14,9 

19,4 

61,2 

 

  

Sim 

Não 

 

 

17,3 

82,3 

 

Os dados apresentados na Tabela 12, indicam que o trabalho no setor da construção 

civil é uma atividade coletiva (ou cooperativa), já que 46,3% das respostas afirmam a 

possibilidade de sempre receber ajuda dos colegas de trabalho. Também caracteriza o 

trabalho como possibilidade de colocar as ideias em prática frequentemente, para mais 

metade da amostra. De maneira geral, as questões que avaliam a qualidade do trabalho e os 

meios necessários para consegui-la mostraram concentrações mais altas nas opções de maior 

frequência, denotando que os trabalhadores avaliam positivamente o trabalho que realizam.  

5.2 Aspectos de validação do instrumento 

Buscando responder ao objetivo específico de explorar as evidências de validade do 

IST, utilizou-se a Análise dos Menores Espaços (SSA – Smallest Space Analisys) para 

identificar os componentes subjacentes à escala, conforme explicitado no capítulo dedicado 

ao método. A técnica consiste num escalonamento multidimensional, não métrico, cujo 
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critério de distribuição é a proximidade: quanto mais semelhantes os elementos analisados, 

mais próximos estarão na disposição espacial, criando zonas de continuidade e 

descontinuidade (Raozzi, Federeicci, & Wilson, 2001). A partir dessas zonas de continuidade 

e descontinuidade, identificam-se grupos de itens mais fortemente correlacionados, 

equivalentes aos que seriam os fatores da análise fatorial. Esses grupamentos são submetidos 

às análises de confiabilidade para verificar sua consistência. Nas validações anteriores 

(Borges, 1997; 1999b; Borges & Alves-Filho, 2001; Borges & Yamamoto, 2010; Borges & 

Barros, 2012), a Escala dos Atributos Valorativos e a Escala dos Atributos Descritivos 

apresentam diferentes estruturas fatoriais, o que significa que as respostas para o que o 

trabalho deveria ser diferem daquelas que descrevem como o trabalho é. Seguindo essa 

distinção entre as duas escalas, operaram-se análises para cada uma delas.  

5.2.1 Composições dos tipos de atributos 

Escala dos Atributos Valorativos 

Conforme anteriormente explicitado, a SSA apresenta um gráfico de classificação das 

correlações entre um conjunto de objetos. Esses objetos são visualmente representados como 

pontos no gráfico. Na análise aqui realizada, cada item do IST é um ponto. Solicitou-se no 

SPSS uma solução bidimensional para a distribuição dos pontos, cujo resultado pode ser visto 

na Figura 5. 
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Figura 5. Gráfico da Solução SSA para os atributos valorativos.1 

As respostas dos participantes acerca dos atributos valorativos organizaram-se em 

cinco tipos de atributos, no espaço bidimensional, em função dos eixos: Desumanização 

versus Humanização e Igualitarismo versus Hierarquia.  Esses mesmos eixos foram 

identificados na pesquisa de Borges e Yamamoto (2010), e são assim denominados a partir 

da interpretação da distribuição dos itens que os compõem. Por “Humanização”, entende-se 

a noção da valorização dos aspectos dignificantes e recompensadores do trabalho, tais como 

reconhecimento, respeito, retribuição econômica e possibilidade de crescimento. Em 

oposição, o polo designado como “Desumanização” engloba as noções do trabalho com 

características que descaracterizam a pessoa humana pelo desgaste e aspereza. A outra 

dimensão, disposta no eixo vertical, tem o polo “Igualitarismo”, o qual sinaliza a tendência 

                                                           
1 A figura trata-se de uma simplificação gráfica da saída do SPSS, extensa demais para ser reproduzida aqui. 
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à horizontalidade, enquanto o polo “Hierarquia”, a verticalização das relações de poder. Na 

porção mais inferior do eixo, estão agrupados aspectos relacionados à empresa e à sociedade, 

ao passo que na parte superior estão itens mais relacionados ao indivíduo. 

Há uma maior concentração dos pontos na porção direita do gráfico, especialmente 

próximo ao eixo horizontal. Isso significa dizer que as respostas dos participantes para aquilo 

que o trabalho deve ser se organizam, principalmente, em termos de igualitarismo e 

humanização. Em contrapartida, os pontos aparecem mais escassos e dispersos na porção 

esquerda do gráfico o que sinaliza que a noção de que o trabalho deva ser desumanizante e 

embrutecedor foi pouco representativa para os participantes. 

Escala dos Atributos Descritivos 

Similarmente ao realizado na escala valorativa, a SSA oferece uma solução 

bidimensional para a distribuição dos itens descritivos. O eixo horizontal Desumanização 

versus Humanização se manteve. O eixo vertical designou-se, a partir da distribuição dos 

itens ao longo deste, de Exigências Sociais versus Proteção Sócioorganizacional. O mesmo 

eixo foi identificado na amostra analisada por Borges e Barros (no prelo). As Exigências 

Sociais estão sendo entendidas aqui como aquilo que é esperado do trabalhador e a Proteção 

Sóciorganizacional como o que este pode receber como contrapartidas do trabalho. A 

representação gráfica da SSA é vista na Figura 6. 
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Figura 6. Gráfico da Solução SSA para os atributos descritivos. 

  Diferente da escala valorativa, os pontos apresentaram-se distribuídos mais 

homogeneamente na área do gráfico, com concentração pouco maior no quadrante formado 

pelas dimensões Humanização e Exigências Sociais. Essa concentração dos pontos sinaliza 

que são esses os aspectos que melhor organizam as respostas que descrevem o trabalho. Outra 

diferença em relação à escala valorativa é o maior número de tipos. Embora uma quantidade 

maior de itens torne a análise dos resultados mais complexa, possibilita identificar com mais 

detalhes os aspectos que os trabalhadores usam para caracterizar seus trabalhos. Um único 

item, o 54, “Sou descriminado devido o meu trabalho”, localizou-se afastado do centro do 

gráfico e dos demais itens, não sendo incorporado em nenhum dos tipos de atributos 

descritivos e, portanto,  excluído das análises. Essa distribuição dos itens indica a prevalência 

de sentidos que e reforçam o trabalhador como pessoa diante do sofrimento vivenciado. 
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5.2.2 Consistência 

Os tipos de atributos identificados na seção anterior foram submetidos às análises 

para atestar seus níveis de consistência. A Tabela 13 e a Tabela 14 apresentam os índices de 

confiabilidade, as ideias operacionalizadas e os itens que compõem cada um dos tipos de 

atributos.  

Tabela 13: 

Descrição, Composição e Consistência dos Tipos de Atributos Valorativos 

Tipos dos atributos 

valorativos 
O trabalho deve ser: 

Coeficiente de 

confiabilidade 

 

Itens do IST 

TV1 Respeito e 

assistência  

Promotor equitativo de um ambiente de confiança, 

respeito e qualidade em que os trabalhadores se 

sintam valorizados e providos de assistência e 

recursos necessários à realização das tarefas 

α = 0,755 

7, 15, 16, 

21,35, 39, 43, 

53, 55, 61 e 

65 

TV2 Crescimento 

pessoal e 

econômico 

Fonte dignificante de crescimento, aprendizado e 

relacionamentos, por meio do qual se adquire 

independência financeira e sustento 

α =0,795 

5, 6, 20, 22, 

24, 27, 33, 

36, 41, 42, 62 

e 66 

 

TV3 

Responsabilidade 

e esforço 

Atividade que demanda responsabilidade e esforço, 

principalmente intelectual, para sua realização, 

esforço esse que é visto como equivalente a todos 

os trabalhadores e realizado em benefício dos 

outros 

 

α = 0,813 

9, 13, 14, 25, 

31, 38, 44, 

46, 47, 49, 51 

e 67 

 

TV4 Desgaste, 

desumanização e 

dureza 

 

Desgastante, exigindo esforço físico, agilidade e 

ritmo intenso, e desumano à medida que explora, 

subvaloriza e descrimina. 

α = 0,741 11, 12, 28, 

29, 30, 45, 

48, 52, 54, 

56, 57, 59, 

64, e 68 

 

TV5 

Reconhecimento, 

prazer e 

retribuição 

equitativa  

Considerado como dever de todas as pessoas, ao 

mesmo tempo que deve ser reconhecido e 

justamente retribuído, produzindo prazer e bem-

estar.  

α = 0,733 

1, 2, 3, 4, 8, 

10, 19, 32, 

34, 37, 50, 

58, 60, 63 
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Tabela 14: 

Descrição, Composição e Consistência dos Tipos de Atributos Descritivos 

 

Tipos dos 

Atributos 

Descritivos 

 

O trabalho é: 

Coeficiente de 

confiabilidade 

 

Itens do 

IST 

TD1 Sentir-se 

desgastado e 

desumanizado 

 

Desgastante, exigindo esforço físico, agilidade e 

ritmo intenso, e desumano à medida que explora, 

subvaloriza e descrimina 

α =0,702 11, 12, 17, 

48, 52, 56, 

57, 64 e 68 

TD2Enfrentar as 

demandas 

Atividade importante, cheia de afazeres rotineiros e 

repetitivos que exigem esforço em sua realização 

 

α =0,693 29, 30, 34, 

45 e 59 

TD3 Estar 

ocupado 

Um meio de sentir-se socialmente incluído, por 

meio do tempo e recursos empregados na 

realização das tarefas 

 

α =0,739 13, 28, 46, 

49, 58 e 67 

TD4 Ser 

responsável   

Exercício de responsabilidade, que exige o esforço, 

intelectual, em fazer um trabalho melhor, 

promovendo a sobrevivência e dignidade 

 

α =0,876 14, 26, 25, 

31, 33, 40, 

41, 42, 43, 

47 e 50 

TD5 Crescer 

pessoal e 

economicamente 

Fonte de crescimento, aprendizado e 

relacionamentos, por meio do qual se adquire 

independência financeira e sustento 

α =0,860 5, 6, 7, 9, 

18, 20, 22, 

23, 36, 38 e 

44 

TD6 Ser 

respeitado e 

assistido 

Um dever de todos, que garante respeito e 

assistência advinda das garantias trabalhistas e 

ferramentas adequadas para realização das 

atividades 

 

α =0,868 2, 8, 15, 16, 

21, 24, 27, 

35, 53, 63 e 

65  

TD7 Ser 

reconhecido e 

equitativamente 

retribuído 

Fonte de reconhecimento (social e financeiro) e 

proporcional retribuição ao empenho empregado 

na realização das tarefas  

α =0,847 3, 4, 10, 19, 

32, 39, 55, 

60, 61, 62 e 

66 

 

 

Os tipos que agrupam a maior concentração dos itens designaram-se como: Tipo 

Valorativo 1 Respeito e assistência, e o Tipo Valorativo 2 Crescimento pessoal e econômico. 

O TV1 Respeito e assistência reúne itens cuja ideia agregadora é a de que o trabalho deva ser 
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uma garantia, igual para todos os trabalhadores, que produza respeito e assistência por meio 

de um ambiente de trabalho seguro, limpo e provido das ferramentas necessárias. Esse 

respeito não é apenas de ordem material, mas manifesto também pelo relacionamento de 

confiança com os chefes e colegas.  

O TV2 Crescimento pessoal, e econômico reúne itens em torno da ideia de que os 

resultados do trabalho devem promover dignidade e provisão financeira. O trabalho é visto 

como uma fonte de crescimento pessoal e inserção social, ao passo que promove assistência, 

independência financeira, garante o sustento próprio e da família. Esses dois tipos valorativos 

estão em adjacência, o que significa que os aspectos considerados como promotores de 

assistência estão próximos daqueles considerados necessários para o crescimento econômico 

e pessoal.  

O TV3 Igualitarismo e responsabilidade, inclui itens que ressaltam o compromisso 

em realizar o trabalho e o esforço para a realização de tarefas desafiantes. Importante destacar 

que a natureza do esforço nesse grupo é de ordem intelectual, conforme apontam os itens 

“Trabalhar exige da cabeça, do pensamento”, “Trabalhando estou usando meu pensamento 

para realizar as tarefas”, “Tenho que pensar e me esforçar para conseguir fazer o trabalho”. 

Envolve ainda a ideia de igualdade, pois os resultados do trabalho são avaliados como 

trazendo benefícios para os outros e pela consideração de que todos os trabalhadores devam 

se esforçar igualmente. 

O Tipo Valorativo 4, Desumanização, desgaste e dureza, reúne itens que afirmam o 

esforço, intensidade, repetição e ritmo exigido pelo trabalho, bem como os já mencionados 

aspectos desumanizantes que comparam o trabalho com aquele realizado pelas máquinas ou 

animais.  



64 
 

No Tipo Valorativo 5, Reconhecimento, prazer e retribuição equitativa, os itens 

apontam para a ideia de que o trabalho deve promover o reconhecimento, que se manifesta 

em diversas formas: pela consideração da importância do trabalho que é feito, pela 

oportunidade de profissionalizar-se, pela valorização da chefia que considera as opiniões 

dadas. Esse reconhecimento também apresenta uma relação de direitos e deveres. Esse tipo 

reúne itens que afirmam o trabalho como obrigação, e que se deve assumir as consequências 

das decisões tomadas, como também inclui itens que versam sobre o direito a um retorno 

merecido e os ganhos serem de acordo com o esforço. O equilíbrio dessas relações é apontado 

pelos trabalhadores como fonte de prazer e bem-estar psíquico.  

O Tipo Descritivo 1, Sentir-se desgastado e desumanizado, descreve o trabalho em 

torno da ideia de fardo, algo que desgasta e desumaniza por causa da repetição e ritmo em 

que se realiza. O Tipo Descritivo 2, Enfrentar as demandas, ressalta o trabalho como a 

principal força da existência humana e da dureza desse em exigir esforço e dedicação do 

trabalhador. O Tipo Descritivo 3, Estar ocupado, agrupa os itens em torno da noção do 

trabalho preenchendo o tempo com a realização das atividades, mantendo ocupado e 

desafiando a pensar, e com isso, permitindo ao indivíduo sentir-se gente.  

O Tipo Descritivo 4, Ser responsável, inclui itens cuja ideia integradora é a de que o 

trabalho exige o esforço em pensar e fazer um trabalho bem feito, cujos resultados promovem 

o progresso da sociedade, a dignidade e a sobrevivência própria e familiar. O Tipo Descritivo 

5, Crescer pessoal e economicamente, traz como fio condutor a ideia do trabalho como 

garantia e meio de crescimento e aprendizado, por meio do qual obtém-se poder de consumo 

e sustento. Não trata-se apenas de uma recompensa pessoal, porque também inclui o 

beneficiamento dos outros como resultado do trabalho. Além dos ganhos financeiros, reúne 
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a noção de que o trabalho promove amizades e permite aprender coisas novas. O Tipo 

Descritivo 6, Ser respeitado e assistido, traz a noção do trabalho como obrigação de todas as 

pessoas e também do trabalho como promotor de respeito por meio da assistência expressa 

nas adequadas condições de trabalho: segurança, higiene, obrigações cumpridas, ferramentas 

necessárias e confiança.  

Por fim, o Tipo Descritivo 7, Ser reconhecido e equitativamente retribuído, situado 

entre os eixos Proteção Sóciorganizacional e Desumanização, inclui os itens de maneira a 

organizar a noção de que o trabalho deve oferecer um retorno proporcional ao esforço 

empreendido. Por situar-se em adjacência aos aspectos de desumanização e desgaste, 

demonstra que esses trabalhadores podem não considerar como justo ou suficiente o retorno 

que recebem de seu trabalho.  

Os resultados das evidências de validade do IST indicaram as diferenças existentes 

entre a estrutura da escala de atributos valorativos e descritivos. As escalas diferem-se tanto 

pela quantidade de tipos de atributos, quanto pela composição destes. Isso confirma aquilo 

que foi observado nas validações anteriores, em que as diferenças entre os atributos 

valorativos e descritivos correspondem a distintos esquemas cognitivos. Isto é, as pessoas 

utilizam-se de certos critérios para descrever como o trabalho deveria ser e de outros para 

descrever o trabalho concreto.  

Analisando as correlações entres os tipos que compõem cada uma das escalas, 

observa-se diferentes intensidades nesses relacionamentos. As correlações entre os tipos de 

atributos valorativos são apresentadas na Tabela 15 e entre os tipos descritivos na Tabela 16.  
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Tabela 15: 

Correlações entre os Tipos de Atributos Valorativos 

 TV1 

Respeito 

e 

assistênci

a 

TV2 

Crescime

nto 

Pessoal e 

econômic

o 

TV3 

Responsabilid

ade e esforço 

TV4 

Desgaste, 

desumanizaç

ão e dureza 

TV5 

Reconhecime

nto, prazer e 

retribuição 

TV1 Respeito e 

assistência 

r 1 ,737** ,575** ,082 ,697** 

Intervalo de 

Confiança  de 

99% 

Inferior 1 ,651 ,439 -,029 ,598 

Superior 1 ,813 ,692 ,204 ,769 

TV2 

Crescimento 

Pessoal e 

econômico 

r ,737** 1 ,619** ,182** ,693** 

Intervalo de 

Confiança  de 

99% 

Inferior ,651 1 ,486 ,073 ,576 

Superior ,813 1 ,725 ,295 ,770 

TV3 

Responsabilidad

e e esforço 

r ,575** ,619** 1 ,450** ,670** 

Intervalo de 

Confiança  de 

99% 

Inferior ,439 ,486 1 ,326 ,577 

Superior ,692 ,725 1 ,568 ,751 

TV4 Desgaste, 

desumanização 

e dureza 

r ,082 ,182** ,450** 1 ,326** 

Intervalo de 

Confiança  de 

99% 

Inferior -,029 ,073 ,326 1 ,208 

Superior ,204 ,295 ,568 1 ,439 

TV5 

Reconhecimento

, prazer e 

retribuição 

r ,697** ,693** ,670** ,326** 1 

Intervalo de 

Confiança  de 

99% 

Inferior ,598 ,576 ,577 ,208 1 

Superior ,769 ,770 ,751 ,439 1 

Nota: Correlação de Pearson  ** p < 0,01 (bicaudal) 
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Tabela 16: 

Correlações entre os Tipos de Atributos Descritivos 

   

TD1 

Sentir-se 

desgastado 

e 

desumaniz

ado 

TD2 

Enfrentar 

as 

demandas 

TD3 Estar 

ocupado 

TD4 

Desafiar-se 

TD5 

Crescer 

pessoal e 

economica

mente 

TD6 

Respeito e 

assistência 

TD7 

Reconheci

mento e 

retribuição 

equitativa 
 

TD1 

Sentir-se 

desgastado 

e 

desumaniz

ado 

r 1 510** 337** 274** 208** 112** 109** 

Intervalo 

de 

Confiança  

de 99% 

Inferior 1 
,397 ,216 ,148 ,073 -,022 -,037 

Superior 1 
,611 ,448 ,392 ,326 ,253 ,237 

TD2 

Enfrentar 

as 

demandas 

r 510** 1 ,648** ,663** ,566** ,484** ,411** 

Intervalo 

de 

Confiança  

de 99% 

Inferior 
,397 

1 
,566 ,574 ,460 ,370 ,291 

Superior 
,611 

1 
,722 ,744 ,652 ,584 ,514 

TD3 

Estar 

ocupado 

r 337** ,648** 1 ,736** ,660** ,608** ,489** 

Intervalo 

de 

Confiança  

de 99% 

Inferior 
,216 ,566 

1 
,669 ,572 ,517 ,386 

Superior 
,448 ,722 

1 
,791 ,741 ,687 ,583 

TD4 

Desafiar-se 

r 274** ,663** ,736** 1 ,810** ,728** ,596** 

Intervalo 

de 

Confiança  

de 99% 

Inferior 
,148 ,574 ,669 

1 
,743 ,656 ,500 

Superior 
,392 ,744 ,791 

1 
,860 ,785 ,674 

TD5 

Crescer 

pessoal e 

economica

mente 

r 208** ,566** ,660** ,810** 1 ,745** ,670** 

Intervalo 

de 

Confiança  

de 99% 

Inferior 
,073 ,460 ,572 ,743 

1 
,676 ,586 

Superior 
,326 ,652 ,741 ,860 

1 
,807 ,744 

TD6 

Respeito e 

assistência 

r 112** ,484** ,608** ,728** ,745** 1 ,812** 

Inferior 
-,022 ,370 ,517 ,656 ,676 

1 
,753 
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Intervalo de 

Confiança  

de 99% 

 

Superior 
,253 ,584 ,687 ,785 ,807 

1 
,856 

TD7 

Reconheci

mento e 

retribuição 

equitativa 

 

r 

 

109** ,411** ,489** ,596** ,745** ,670** 1 

Intervalo de 

Confiança  

de 99% 

 

Inferior 
-,037 ,291 ,386 ,500 ,586 ,753 

1 

Superior 
,237 ,514 ,583 ,674 ,744 ,856 

1 

Nota: Correlação de Pearson ** p < 0,01 (bicaudal) 

 Os dados apresentados nas Tabelas 9 indicaram a forte correlação entre os tipos 

valorativos TV1 – Respeito e Assistência e o TV2 – Crescimento pessoal e econômico. Essa 

força no relacionamento também é confirmada pela adjacência dos dois tipos de atributos no 

gráfico da SSA. Na Tabela 10, foram apresentadas as fortes correlações entre o TD4 Desafiar-

se e três atributos: TD3 – Estar ocupado, TD5 – Crescer pessoal e economicamente e TD6 – 

Respeito e assistência, sendo o tipo de atributo que mais se correlacionou com os demais.  

5.3 Aspectos do conteúdo: o significado do trabalho 

Para responder ao objetivo específico de descrever os significados do trabalho para 

os trabalhadores da construção civil, foram analisadas as respostas dos participantes ao IST. 

Inicialmente, foram estimados, para cada participante, a média dos escores que os 

respondentes atribuíram aos itens que compõem cada tipo – valorativos e descritivos. A partir 

desses dados, foi possível analisar a hierarquia dos atributos de cada uma dessas duas facetas. 

Também foram realizadas análises estatísticas acerca da centralidade do trabalho. 
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5.3.1 Atributos Valorativos 

 Na tabela 17 estão apresentadas as médias dos participantes para cada um dos 

atributos valorativos e seus respectivos desvio-padrão. A ordem em que estão apresentados 

indica os valores decrescentes. 

Tabela 17: 

 

Médias dos Escores dos Participantes para os Tipos de Atributos Valorativos 

 

Tipo de Atributo M DP 

TV2 Crescimento pessoal e econômico 3,86  0,23 

TV1 Respeito e assistência ao trabalhador 3,79 0,27 

TV5 Reconhecimento, prazer e 

retribuição equitativa 
3,68  0,29 

TV3 Responsabilidade e esforço 3,64  0,38 

TV4 Desgaste, desumanização e dureza 2,34  0,53 

 

 

 

Figura 7. Frequência dos participantes em função dos escores atribuídos aos tipos de 

atributos valorativos. 
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Conforme apresentado na Figura 8, o TV2 Crescimento pessoal e econômico foi o 

tipo mais importante, que apresentou a maior média, com quase todos os participantes (99%) 

considerando que o trabalho deva garantir a dignidade e o sustento por meio dos ganhos 

financeiros. Na sequência, com a segunda maior média, TV1 Respeito e assistência ao 

trabalhador foi o tipo mais valorizado, com novamente quase todos os trabalhadores da 

amostra (98%) concordando que o trabalho deva promover um ambiente respeitoso e seguro 

para a realização das atividades.  

Ainda na Tabela 17 e na Figura 7, observa-se que os tipos TV5 – Reconhecimento, 

prazer e retribuição equitativa, e TV3 – Responsabilidade e esforço apresentaram médias 

bastante próximas, ficando em terceiro e quarto lugar, respectivamente. O TV4 – Desgaste, 

desumanização e dureza apresentou a menor de todas as médias e uma concentração dos 

participantes nos escores mais baixos; apenas 11% acredita que o trabalho deva reunir 

aspectos desgastantes, sinalizando que, conforme apontado na seção dedicada às evidências 

de validade do IST, esses itens foram menos enfatizados nos significados valorativos do 

trabalho.  

5.3.2 Atributos Descritivos 

Na tabela 18 estão apresentadas as médias dos participantes para cada um dos 

atributos valorativos e seus respectivos desvio-padrão. A ordem em que estão apresentados 

indica os valores decrescentes. 
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Tabela 18: 

Médias dos Escores dos Participantes para os Tipos de Atributos Descritivos 

 

Tipo de Atributo 
 

M 
DP 

TD4 Ser responsável 3,61 0,42 

TD3 Estar ocupado 3,54 0,48 

TD5 Crescer pessoal e economicamente 3,53 0,48 

TD2Enfrentar as demandas 3,43 0,53 

TD6 Ser respeitado e assistido 3,28 0,62 

TD7 Ser reconhecido e equitativamente retribuído 3,0 0,68 

TD1 Sentir-se desgastado e desumanizado 2,88 0,64 

 
 

 

Figura 8. Frequência dos participantes em função dos escores atribuídos aos tipos de 

atributos descritivos 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 18 e Figura 8, o TD4 Ser responsável 

foi o tipo que melhor descreveu o trabalho para a amostra, com a grande maioria dos 

trabalhadores (92%) afirmando que o trabalho é uma responsabilidade, um desafio, tentando 
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fazer sempre o melhor, e um meio de promoção da dignidade, à medida que provê o sustento 

necessário à sobrevivência e promove o progresso social.  

Em seguida, Estar ocupado (TD3) foi o tipo descritivo de maior média, em que, para 

88% dos participantes, o trabalho é uma atividade que os mantém ocupados. Crescer pessoal 

e economicamente (TD5) aparece muito próximo ao anterior, em terceiro lugar, com 87% 

dos participantes afirmando que o trabalho é meio de obtenção de independência econômica 

e interações sociais.  

Na sequência, TD Enfrentar as demandas aparece em quarto, com 85% da amostra 

concordando que o trabalho é a principal força da existência humana, exigindo esforço, 

dedicação e luta para realizar as tarefas. Ser respeitado e assistido (TD6), em quinto lugar, 

conta com a aprovação de 75% dos participantes, em concordância com a ideia do trabalho 

ser fonte de respeito por meio do cumprimento das obrigações organizacionais. Nos últimos 

lugares, o atributo Ser reconhecido e equitativamente retribuído (TD7), e Sentir-se 

desgastado e desumanizado (TD1), apresentam as menores médias, que pouco se diferem, 

sinalizando que os aspectos relacionados ao reconhecimento, assim como os fatores de 

desgaste e exaustão não foram os mais relevantes para esta amostra.  

 Observando-se as médias dos dois tipos de atributos, percebe-se que os tipos 

valorativos apresentam maiores escores do que os tipos descritivos. Tendência confirmada 

na literatura da área (Barros, 2012, Borges & Yamamoto, 2010, Andrade, 2010), expressa 

que os trabalhadores têm expectativas mais altas acerca do trabalho do que a realidade que 

vivenciam no cotidiano. Destaca-se também as diferenças dos tipos mais enfatizados para 

cada uma das escalas. O trabalho como fonte de crescimento e dignidade através da provisão 

financeira que proporciona (TV2 Crescimento pessoal e econômico) foi o que obteve maior 
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ênfase nas respostas, enquanto o trabalho como esforço empreendido responsavelmente, 

cujos resultados promovem dignidade e sobrevivência (TD4 Ser responsável), foi o mais 

destacado pelos participantes da pesquisa. Embora diferentes, tanto o tipo valorativo quanto 

o descritivo mais pronunciado ressaltam o aspecto dignificante do trabalho a partir da 

garantia do sustento. 

 

5.3.3 Hierarquia dos atributos 

A hierarquia dos atributos, uma das facetas que compõem o modelo (Figura 7), é uma 

medida indireta que diz respeito à organização dos tipos de atributos descritivos e valorativos 

em função da importância que os trabalhadores lhes atribuem. Embora o ranking das médias 

já sinalize as tendências, a hierarquia dos atributos fornece uma informação mais 

aprofundada, porque permite identificar se há algum dos tipos de atributos cuja média supera 

as médias de todos os demais tipos para cada participante. Isto é, se os participantes priorizam 

algum dos atributos. Essa informação é obtida comparando-se as médias dos tipos de 

atributos para cada participante e identificando aqueles em que o tipo de atributo de maior 

média obteve sozinho o primeiro lugar de importância.  

Para a ordem de prioridade dos atributos valorativos (Tabela 18), destaca-se que uma 

parcela considerável dos trabalhadores (47,77%) não atribuiu importância específica a um 

atributo, visto que apresentou ao menos dois escores iguais para as maiores médias dos tipos. 

Considerando os que apresentaram algum tipo de prioridade, o maior grupo (34% do total de 

respostas) posicionou o TV2 Crescimento pessoal e econômico como aspecto mais 

importante. Em menor proporção, (11, 44% do total) estão os que priorizam o TV1 Respeito 

e assistência ao trabalhador. Bem menos expressivos na amostra, TV3 Responsabilidade e 
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esforço e TV5-Reconhecimento, prazer e retribuição equitativa, aparecem como aspectos de 

maior importância (4,72% e 3,48%, respectivamente). Nenhum participante apontou para o 

Tipo Desgaste, desumanização e dureza como o primeiro na ordem de prioridades.  

Tabela 19: 

Hierarquia dos Tipos de Atributos Valorativos 

 Frequência % 

Prioriza o TV1 Respeito e assistência ao trabalhador 46 11,44 

Prioriza o TV2 Crescimento pessoal e econômico 139 34,57 

Prioriza o TV3 Responsabilidade e esforço 

 

19 4,72 

Prioriza o TV4 Desgaste, desumanização e dureza 0 0 

Prioriza o TV5 Reconhecimento, prazer e retribuição equitativa 

 

14 3,48 

Não apresenta priorização clara 184 45,77 

 

Total 

402 100 

 

Quanto à hierarquia dos tipos de atributos descritivos (Tabela 1), a ausência de 

priorização é mais frequente (57,96%) do que aquela apresentada nos tipos de atributos 

valorativos. Isso pode estar acontecendo devido à maior quantidade de tipos descritivos, 

aumentando as chances de coincidências de escores dos atributos de maior média. Dentre os 

participantes que apresentaram diferenciação, três tipos obtiveram frequências próximas, 

respectivamente: TD4 Ser responsável, TD3 Estar ocupado e TD5 Crescer pessoal e 

economicamente (11,94%, 10,19% e 9,95%), sinalizando que esses são os aspectos que 

melhor descrevem o trabalho par a amostra analisada. Enfrentar as demandas segue na 

sequência, com (6,46%) dos participantes. Poucos respondentes priorizaram TD6 Ser 

respeitado e assistido, TD1 Sentir-se desgastado e desumanizado e TD7 Ser reconhecido e 
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equitativamente retribuído, como aspectos que descrevem seus trabalhos em primeiro lugar, 

apenas oito, quatro e dois respondentes, respectivamente. 

Tabela 20: 

Hierarquia dos Tipos de Atributos Descritivos 

 
Frequência % 

Prioriza o TD1 Sentir-se desgastado e desumanizado 
4 1 

Prioriza o TD2Enfrentar as demandas  
26 6,46 

Prioriza o TD3 Estar ocupado  
41 10,19 

Prioriza o TD4 Ser responsável 
48 11,94 

Prioriza o TD5 Crescer pessoal e economicamente  
40 9,95 

Prioriza o TD6 Ser respeitado e assistido  
8 1,99 

Prioriza o TD7 Ser reconhecido e equitativamente retribuído 
2 0,5 

Não apresenta priorização clara 
233 57,96 

Total 
402 100 

 

5.3.4 Centralidade do trabalho 

A escala de centralidade do trabalho, desenvolvida pelo MOW (1987), e adaptada 

para o Brasil por Soares (1992), questiona o nível de importância do trabalho na vida do 

indivíduo, numa escala que varia de 1 a 7, na qual valores de 0 a 1 indicam o que o trabalho 

é uma das coisas menos importantes, de 3 a 5, média importância e, de 6 a 7, é uma das coisas 

mais importantes.  

A média dos escores atribuídos à importância do trabalho foi M = 6,40 (DP = 0,91), 

e as frequências das pontuações, conforme apresentado na Figura 9, apontam que o trabalho 
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é um dos aspectos mais importantes da vida dos operários da construção civil aqui 

pesquisados. 

A distribuição por escore exibe a maior concentração entre o escore 7 (62,6%), e os 

escores 6 (19,6%) e 5 (13,6%), equivalendo à soma total de 82,3% dos respondentes que 

consideram o trabalho uma das coisas mais importantes da vida. Apenas 1% atribui pouca 

importância ao trabalho.  

 
Figura 9. Frequência dos escores de centralidade do trabalho 

 

 

As respostas para a centralidade relativa do trabalho, que o compara com outras 

quatro dimensões da vida: família, lazer, religião e comunidade, posicionam a família como 

aspecto mais importante, seguida pelo trabalho. A Tabela 21 apresenta a distribuição da 

frequência dos participantes em função da escolha que fez para cada posição da ordem de 

prioridade. 
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Tabela 21: 

 Frequência dos Escores para a Centralidade Relativa do Trabalho.  

 

5.4 Relações entre os atributos do significado do trabalho e outras variáveis 

Buscando responder parcialmente o objetivo específico de explorar possíveis relações 

com dados de contexto e das condições de trabalho com o significado do trabalho foram 

analisadas as variações das médias dos escores dos tipos de atributos em comparação às 

variáveis sociodemográficas. Esse objetivo é desenvolvido no próximo capítulo, no qual se 

discute as já apresentadas características das condições de trabalho e os tipos de atributos do 

significado do trabalho.  

Variáveis contínuas 

Analisando a correlação entre os tipos de atributos e as variáveis contínuas idade, tempo de 

trabalho na construção civil e tempo no emprego atual, identificou-se, conforme apresentado 

na Tabela 22, que há correlações de pequena magnitude, porém significativas estaticamente, 

entre  dois tipos valorativos com a idade, dois atributos descritivos, o TD2 – Enfrentar as 

demandas e TD3 – Estar ocupado, com o tempo no emprego atual e três outros tipos de 

  

1º Lugar 

% 

 

2º Lugar 

% 

 

3º Lugar 

% 

 

4º Lugar 

% 

 

5º Lugar 

% 

 

Família 74,6 21,1 3,2 0,7  0,7 

Religião 15,7 18,9 26,4 25,4 13,5 

Trabalho 8,5 48,5 30,6 9 3,5 

Lazer 1 10,9 32,8 38,3 16,9 

Comunidade 0, 2 0,5 7 26,6 65,4 

Total 100 100 100 100 100 
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atributos descritivos, TD4 – Desafiar-se, TD6 – Ser respeitado e assistido e TD7 – Ser 

reconhecido e equitativamente retribuído, com as três variáveis mencionadas. 

Tabela 22: 

Correlações Entre os Tipos de Atributos e as Variáveis Contínuas 

 
Idade 

Tempo de 

trabalho na 

Construção Civil 

Tempo no emprego 

atual 

TV5Reconhecimento, prazer e retribuição 

equitativa 

r= 0,182** r= 0,122** - 

TD2 Enfrentar as demandas - - r=0,145** 

TD3 Estar ocupado - - r=0,146** 

TD4 Desafiar-se r= 0,112* r=0,98* r=0,161** 

TD6 Ser respeitado e assistido r= 0,201** r=0,160* r=0,249** 

TD7 Ser reconhecido e equitativamente 

retribuído 

r= 0,173** r=0,123**- r=0,222** 

Nota: Correlação de Sperman. *p<0,05; **p<0,01(bicaudal) 

Cidade de aplicação 

O Teste t-student foi realizado para identificar se há diferenças das médias dos atributos 

por cidade de aplicação (Natal e Recife). O resultado rejeita a hipótese nula para a 

similaridade das médias das cidades, apontando, assim, diferenças significativas para os 

atributos assinalados na Tabela 23. 

Tabela 23: 

Diferença entre média dos tipos de atributos por cidade 

Subescala  Natal 

 (n = 201) 

Recife 

 (n = 201) 

Diferença p 

 M  DP M  DP Teste t-student  

TV1 Respeito e assistência 3,75 0,30 3,83 0,30 -2,90 ,000** 

TV2 Crescimento Pessoal e 

econômico 

3,82 0,28 3,90 0,16 -3,55 ,000** 
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TV3 Responsabilidade e 

esforço 

3,62 0,41 3,66 0,34 -,980 ,328 

TV4 Desgaste, 

desumanização e dureza 

2,42 0,53 2,25 0,51 3,281 ,001* 

TV5 Reconhecimento, 

prazer e retribuição 

3,65 0,32 3,71 0,26 -2,037 ,042* 

TD1 Sentir-se desgastado e 

desumanizado 

2,77 0,66 2,98 0,59 -3,392 ,001* 

TD2 Enfrentar as demandas 3,31 0,57 3,55 0,46 -4,481 ,000** 

TD3 Estar ocupado 3,41 0,53 3,60 0,39 -5,323 ,000** 

TD4 Ser responsável 3,50 0,47 3,75 0,33 -6,245 ,000** 

TD5 Crescer pessoal e 

economicamente 

3,41 0,53 3,66 0,38 -5,299 ,000** 

TD6 Respeito e assistência 3,14 0,66 3,42 0,55 -4,658 ,000** 

TD7 Reconhecimento e 

retribuição equitativa 

2,92 0,68 3,09 0,67 -2,47 ,014** 

Nota. *p<0,05; **p<0,001(bicaudal) 

    

Examinando as médias para cada cidade, observa-se que as dos participantes de 

Recife são superiores para todos os atributos, exceto para o tipo valorativo TV4 - Desgaste, 

desumanização e dureza, no qual os recifenses apresentaram médias menores. Não se pode 

precisar as razões que expliquem essas diferenças – a busca por essa resposta demandaria um 

estudo de natureza comparativa e dedicado a esse aspecto específico, mas é possível refletir 

acerca da sensibilidade do IST para diferenças regionais e ao próprio construto significado 

do trabalho – que é, conforme apresentado nos capítulos teóricos, um fenômeno socialmente 

construído e sujeito às transformações temporais.  
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Nível de instrução 

A análise de variância (ANOVA) foi realizada para identificar as diferenças das médias 

dos atributos em função do nível de escolaridade dos participantes. Os resultados mostraram 

diferenças significativas para o TV5 Reconhecimento, prazer e retribuição equitativa F(6, 

402) = 3,287; p = 0,006.  As diferenças, de acordo com o teste post hoc de Bonferroni, está 

entre os participantes do Ensino Médio (M=3,6; DP=0,36) comparados aos de Ensino 

Fundamental Incompleto (M=3,7; DP=0,27) e Ensino Fundamental Completo (M= 3,76; 

DP=0,23). Isso evidencia que os participantes com menor escolaridade atribuem maior 

importância ao trabalho como promotor de retribuição justa e fonte de prazer. No entanto, é 

importante ressaltar que a diferença entre as médias é bem pequena e a significância 

estatística encontrada se dê em decorrência do grande número de participantes. 

Já os atributos descritivos que apresentaram diferenças entre os grupos foram o TD6 

- Ser respeitado e assistido (F(6,402) = 3,053; p=0,01), e o TD7 - Ser reconhecido e 

equitativamente retribuído (F(6,402) = 4,026; p= 0,001). O teste post hoc identificou as 

diferenças entre os de Ensino Fundamental Incompleto (M=3,12; DP=0,63) e tanto entre os 

de Ensino Médio Incompleto (M=2,81, DP=0,74) e quanto os de Ensino Médio Completo 

(M=2,81; DP=0,65). Aqui, os participantes de maior escolaridade apresentaram menores 

médias para os tipos descritivos que abordam o retorno do trabalho em relação aos esforços 

do trabalhador.  

Salário 

A análise de variância (ANOVA), identificou diferenças significativas entre os três 

tipos de atributos descritivos em função das faixas salariais: TD4 -Ser responsável (F(8,402)= 
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3,474, p= 0,001), TD5- Crescer pessoal e economicamente (F(8,402)= 3,145, p= 0,002), e 

TD6- Ser respeitado e assistido (F(8,402)= 2,940, p =0,003). Esses três atributos variaram 

para dois grupos salarias: aqueles que recebem de R$560 até R$ 900 por mês, com médias 

mais baixas, e aquele que recebem entre R$ 1.800 a R$2.400, com médias maiores.  
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6. Discussão 

 

 Este capítulo busca discutir os resultados anteriormente descritos à luz da literatura 

revisada. Desenvolve-se em torno da sequência de achados apresentados, mas transita entre 

estes, uma vez que os diferentes aspectos descritos são interligados e contemplam o objetivo 

geral de investigar e discutir os significados do trabalho.  

 Analisando o contexto das condições de trabalho, a dinâmica de ganhos econômicos 

evidenciada pelo bloco de questões relativas aos aspectos contratuais do trabalho exibe um 

quadro no qual se observa o trabalho na construção civil como sendo a, única fonte de 

provimento do sustento familiar, a prática de horas além da jornada contratual frequente e o 

salário mensal dependente da produção realizada. Esse aspecto pode ter impacto sobre as 

representações valorativas do trabalho, à medida que diante das condições financeiras atuais, 

os trabalhadores considerem, em maior intensidade, o crescimento econômico como objetivo 

do trabalho.  

 O respeito às normas é evidenciado, sobretudo quando pensado em termos das 

normas de segurança, vitais não apenas ao andamento das atividades, mas à preservação da 

vida do trabalhador que se encontra num contexto de trabalho em que as situações de risco 

são eminentes, caracterizando-o como um dos setores da atividade econômica com maior 

ocorrência de acidentes (Santana, Nobre, & Waldvogel, 2005; Santana & Oliveira, 2004). A 

construção civil, inclusive, dispõe de uma Norma Regulamentadora (NR) específica, a NR-

18: Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, que versa acerca 

dos padrões de segurança que devem ser obedecidos e inclui, como obrigatória, a presença 
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de um técnico de segurança do trabalho nos canteiros de obras. Os descumprimentos das 

normas de segurança podem ser punidos com notificações e suspensões. 

Quanto à autonomia na resolução de problemas, a frequência das respostas indica que, 

para a maioria dos participantes, isso acontece nunca ou ocasionalmente, fato compreensível 

diante da hierarquia que estabelece os processos produtivos na edificação. Quando se depara 

com imprevistos e problemas, o trabalhador recorre aos os superiores e chefes para solucioná-

los. Apesar de grande parte dos trabalhadores afirmarem que o trabalho lhes exige a 

realização de tarefas repetitivas com frequência (62,5%), muitos são os que afirmam que 

precisam aprender coisas novas continuamente (74,4%). Se, por um lado, as atividades de 

edificações exigem a repetição de procedimentos padronizados, de outro, a indústria da 

construção encontra-se num constante avançar de inovação de tecnologias produtivas que 

implicam a necessidade de aprendizagem dos trabalhadores (Mendes, 2010). É comum que 

a formação do trabalhador na construção civil ocorra dentro dos próprios canteiros, a partir 

da observação dos colegas mais experientes (Paiva & Salgado, 2003). No entanto, 

necessidades de treinamentos formalizados a fim de melhorar os processos produtivos na 

construção civil têm sido identificadas e debatidas (Mendes, 2010; Oliveira, 2010). 

 O conjunto das condições do trabalho apresentadas nos resultados permite elaborar 

uma compreensão acerca dos contextos em que se operacionalizam os significados do 

trabalho para a amostra de trabalhadores aqui investigada. Dentre os aspectos que 

caracterizam o setor, com base nas respostas dadas, estão o trabalho em equipe, a existência 

de hierarquia de comando estabelecida, a repetição de tarefas e a necessidade de aprender 

coisas novas frequentemente. São condições que também permitem a expressão pessoal em 
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colocar as ideias em prática, mediante as quais os trabalhadores julgam que o trabalho que 

realizam é um trabalho bem feito. 

 Refletindo sobre os achados encontrados acerca das condições de trabalho, é possível 

estabelecer alguns paralelos com as proposições desenvolvidas por Morin (2001). A autora 

identificou as características requeridas para que o trabalho faça sentido, dentre elas estão a 

necessidade de o trabalho ser útil, intrinsecamente satisfatório, moralmente aceitável, fonte 

de relacionamentos, garantir segurança e autonomia e manter ocupado. Nesse contexto, as 

condições de trabalho na construção civil, tal como avaliadas por seus trabalhadores, 

preenchem alguns desses requisitos, como, por exemplo, os aspectos de sociabilidade, da 

garantia de sustento e do preenchimento do tempo, podendo ser considerado como trabalho 

que favorece a elaboração de sentidos.  

 As análises dos resultados apresentados acerca da exploração dos elementos de 

validade do IST apresentaram informações relevantes. Em primeiro lugar, verificou-se a 

constatação das validações anteriores de que a Escala de Atributos Valorativos e a Escala de 

Atributos Descritivos apresentam estruturas diferentes entre si. Esse aspecto se expressou na 

presente pesquisa de três formas: i) pelos eixos organizadores da distribuição dos itens ii) na 

quantidade de tipos de cada escala, com maior número de tipos descritivos e, iii) pela 

composição dos tipos, formados por diferentes itens do inventário.  

 O eixo Desumanização teve um maior poder de atração dos itens na Escala de 

Atributos Descritivos do que na Escala de Atributos Valorativos. Isso fica evidenciado pela 

distribuição mais uniforme dos pontos comparada a outra escala, que mostrou uma 

concentração no eixo Humanização. A esse respeito, cumpre destacar que os sentidos de 

valorização do trabalho como atividade desgastante, identificada por Borges (1998) quando 
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do desenvolvimento do IST já não se mostram tão importantes para a estrutura do 

questionário na atual pesquisa. A construção civil, nos últimos anos, tem passado por um 

intenso crescimento, implicando o aumento da oferta de postos de trabalho, atraindo mão de 

obra mais jovem e advinda de outros setores da atividade econômica. Com esse aumento da 

oferta, o trabalhador tem maiores oportunidades de escolha e pode ser mais seletivo quanto 

à escolha do emprego, lançando mão de critérios mais sofisticados para tal. Outra hipótese a 

ser considerada é a de que o crescimento no setor também impactou na aquisição de novas 

tecnologias e procedimentos que, quando incorporados na produção, reduzem a necessidade 

do esforço físico. O estabelecimento de procedimentos que padronizam os processos 

produtivos, requisitos dos sistemas de gestão da qualidade e das certificações desses sistemas, 

também impacta no nível de esforço bruto exigido ao trabalhador. Conforme apresentado nas 

condições de trabalho, a necessidade de aprender coisas novas foi considerada como 

frequente para a maioria dos trabalhadores, o que confirma a existência de novos processos 

produtivos. Dessa forma, a tendência é de que a valorização do trabalho como fonte de 

desgaste e dureza diminua.  

 O tipo de atributo valorativo que reuniu mais itens e obteve maior média foi 

justamente o que operacionaliza a noção do trabalho como provedor de crescimento pessoal 

e econômico. Em estudo anterior, (Borges, 1999), o fator valorativo mais importante era o 

que expressava a ideia do trabalho como uma responsabilidade, atendendo às exigências 

sociais. A ideia principal dos atributos valorativos naquele estudo era de um significado que 

define que o trabalho deve atender a demandas sociais e aspirações humanistas, além de ser 

desumanizante e levar ao esgotamento. Conforme observado, essa formatação já não se 

mantém. Essa transformação atesta validade, porque o referencial teórico que embasa o IST 
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entende que significado do trabalho é um construto, cujo dinamismo incorpora mudanças 

conjunturais do mundo do trabalho. A construção de edificações, no Brasil, conforme 

mencionado anteriormente vive um momento de crescimento de forma que há oferta de vagas 

que estão desocupadas e trabalhadores de outras ocupações são absorvidos. As possibilidades 

de crescimento e ganhos econômicos certamente estão mais próximas da realidade. Por 

consequência, outra demanda dos trabalhadores tornou-se mais forte. Dado como esse 

sinaliza a sensibilidade do inventário para as vivências reais dos trabalhadores. Também 

evidenciam a sensibilidade do instrumento as correlações que, mesmo discretas, são 

significativas entre os tipos de atributos e as variáveis contínuas de idade, tempo de trabalho 

e tempo no emprego atual. A experiência, tanto na vida quanto nos contextos de trabalho, 

altera as percepções das pessoas acerca do trabalho. Isso está relacionado ao amadurecimento 

natural, e também à vivência de situações de exploração e desgaste.  

 O maior número de tipos descritivos comparados aos valorativos revela uma 

maior variedade de características advindas da própria concretude do trabalho. Para os tipos 

valorativos é possível que as pessoas recorram a elementos de ordem ideológica de 

representação social, enquanto que para os tipos descritivos partem da significação de suas 

práticas cotidianas no trabalho. Assim, a realidade concreta apresenta maior variedade de 

características percebidas, expressa pela quantidade de itens.  

Embora diferentes, tanto o tipo valorativo quanto o descritivo mais pronunciado 

ressaltam o aspecto dignificante do trabalho a partir da garantia do sustento. No TV1 

Crescimento pessoal e econômico, o sentido de dignidade é percebido a partir das garantias 

financeiras do trabalho. No TD4 Ser responsável, o trabalhador julga o trabalho, na condição 

de responsabilidade que exige esforço em sua realização, como atividade dignificante.  
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O exame das figuras que apresentam os gráficos gerados pela SSA permitiu não 

apenas identificar a composição dos fatores em função da orientação dos eixos norteadores, 

mas perceber o sentido pelas adjacências dos tipos. Nisso, destaca-se que o TD7 Ser 

reconhecido e equitativamente retribuído, localizando-se entre os eixos Desumanização e 

Proteção Sócio organizacional, está em adjacência ao TD1 Sentir-se desgastado e 

desumanização o que revela, na verdade, que os trabalhadores não têm considerado que esse 

reconhecimento e retribuição têm acontecido.  

Ainda sobre a composição dos tipos descritivos, a exclusão do item acerca da 

discriminação revela um aspecto importante: a discriminação em função do trabalho parece 

não ser uma característica que representa o trabalho para esses trabalhadores. A vivência da 

discriminação foi identificada nas entrevistas realizadas por Borges (1996) e nas validações 

subsequentes do IST (Borges 1999, Borges & Tamayo, 2001), e também tem sido explorada 

por outros autores na construção civil (Oliveira & Iriat, 2008; Kelly-Santos, & Rozemberg, 

2006). O enfraquecimento do preconceito como um descritor do trabalho para a amostra 

pesquisada pode ser compreendido em face das já mencionadas transformações no setor da 

construção civil, que reduziu os aspectos embrutecedores do trabalho. No entanto, é possível 

também que, conforme observam Borges e Peixoto (2011), o reconhecimento da 

discriminação continue, porém de forma velada, mediante a intensa pressão social para 

suprimi-la.  

Os aspectos de conteúdo do significado do trabalho mostraram que o trabalho 

apresenta um lugar de centralidade para os trabalhadores da construção civil, dada a alta 

média apresentada pelos trabalhadores desta pesquisa (M = 6,40 DP=0,91). Esta é similar a 

dos trabalhadores da construção habitacional e supermercados identificada por Borges (1998) 
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– M = 4,60, numa escala de 1 a 5, mas supera a média em estudos mais recentes com 

trabalhadores da construção habitacional de Belo Horizonte, M = 6,26 (Barros, 2012), e de 

outras categorias profissionais, como Psicólogos, M = 5,86 (Borges & Yamamoto, 2010); 

Operadores de call center, M = 5,80 (DiDario, 2009), e de policiais militares, M = 6,18 

(Santos, 2010).  Comparado com a literatura, essa centralidade elevada ao atribuída ao 

trabalho parece ser uma característica da população estudada que relaciona o trabalho com 

condição necessária para a sobrevivência.  

A centralidade relativa, na qual o trabalho aparece em segundo lugar, após a família, 

coincide com o padrão de resposta ocidental do estudo clássico de England e Misumi (1986), 

e de diversos estudos brasileiros, cujos trabalhadores colocam a família no primeiro lugar e 

o trabalho no segundo (Soares, 1992; Santos, 1994; Bastos, 1995, Borges, 1998, Santos, 

2010). Comparados os resultados obtidos por Barros (2012), junto a trabalhadores da 

construção habitacional de Belo Horizonte, a presente amostra, com trabalhadores 

nordestinos, apresenta diferenças importantes. Naquela pesquisa, a família também aparece 

como a opção mais frequente no primeiro lugar, mas numa concentração menor, com 37% 

das respostas, sendo que 43,7% dos trabalhadores a posicionaram em segundo lugar. O 

trabalho ocupou apenas o terceiro lugar na pesquisa anterior, com frequência de 45% das 

respostas dos participantes. Na presente pesquisa, embora a maioria dos participantes tenha 

atribuído o segundo lugar ao trabalho, uma parcela importante, de 30,6% o atribui o terceiro 

lugar. O lazer, que aqui ocupou tanto o terceiro quanto o quarto lugar, na pesquisa mineira 

fica claramente na quarta posição. 

Entretanto, o aspecto mais díspar das duas amostras é a importância dada à religião. 

Na pesquisa de Barros (2012), ela ocupa o segundo lugar de importância, com 33% dos 
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participantes colocando-a em primeiro lugar. Nesta pesquisa, religião é a esfera que 

apresentou uma distribuição mais homogênea, sem diferenças muito expressivas nas cinco 

posições. Barros levanta possibilidades de explicação para a ênfase dada à religião pelos 

trabalhadores mineiros, apresentando a presença do catolicismo na colonização de Minas 

Gerais e o crescimento do número de congregações evangélicas em todo país. 

 As médias e hierarquia dos tipos de atributos destacaram, como já foi dito, o Tipo 

Valorativo 2 — Crescimento pessoal e econômico, que enfatiza que o trabalho deva ser uma 

fonte dignificante de crescimento, aprendizado e relacionamentos, por meio do qual se 

adquire independência financeira e sustento. A literatura do significado do trabalho apresenta 

aspectos semelhantes. O conjunto de estudos conhecidos por “estudos da loteria” apontaram 

a presença dos aspectos instrumentais na função do trabalho, mas também destacaram 

aspectos de inserção social e autorrealização (Gini & Sullivan,1987; Kaplan & Tausky ,1974; 

Morse &Weiss, 1955). O próprio estudo do MOW (1987) apresentou a função econômica do 

trabalho como uma das mais importantes para a maioria dos países investigados. Os 

resultados aqui encontrados parecem confirmar essa tendência. É importante destacar a esse 

respeito que, embora o tipo reúna itens relativos a ganhos financeiros, integra também 

elementos expressivos do trabalho, como o crescimento e as relações interpessoais. Isso 

sinaliza que o trabalho não é visto apenas como um meio, mas um fim em si mesmo.  

O exame das médias e hierarquia de atributos destacou também o Tipo Descritivo 4 

Ser responsável. Neste, destaca-se a descrição do trabalho como exercício de 

responsabilidade, que exige o um esforço desafiador para realizar-se e que, a partir deste, 

garante sobrevivência e dignidade. Um dos valores resultantes da secularização da ética 

protestante do trabalho relaciona- se nesse aspecto: a diligência (Wollack, Goodale, Wijting, 
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& Smith, 1971). Nesta, expressa-se a noção de que o trabalho deve ser feito com cuidado e 

zelo em sua produção. Aqui, a noção do esforço empreendido para realizar a atividade faz 

eco a essa concepção.  

 Analisando as relações entre os dados do contexto e os tipos de atributos do 

significado do trabalho, observou-se correlações entre os tipos de atributos com as variáveis 

idade, tempo de trabalho e tempo no emprego atual. Embora fracas, as correlações são 

significativas estatisticamente e permitem realizar algumas análises. Por exemplo, a 

correlação entre idade e o Tipo Valorativo 5 – Reconhecimento, prazer e retribuição, sugere 

ser esse um aspecto mais valorizado pelos trabalhadores mais velhos e que estão há mais 

tempo na construção civil. Os tipos de atributos descritivos TD2 – Enfrentar as demandas e 

TD3 – Estar ocupado, correlacionaram-se com o tempo no emprego atual, sinalizando que, à 

medida em que se familiariza com as atividades desenvolvidas no cotidiano e com as 

situações desgastantes nas condições de trabalho, os aspectos de exploração do trabalho são 

mais percebidos.  

 Outros aspectos da relação do instrumento com o contexto podem ser apreendidos 

pela diferenciação significativa dos participantes em função das faixas de escolaridade e os 

atributos descritivos TD6 – Ser respeitado e assistido e o TD7 - Ser reconhecido e 

equitativamente retribuído. Os participantes de maior nível instrucional (Ensino Médio) 

apresentaram médias mais baixas para os atributos que referem-se ao retorno obtido por meio 

do trabalho. Uma explicação possível é a de que trabalhadores mais escolarizados, muitas 

vezes advindos de outros setores, ou jovens recém saídos do sistema educacional, tenham 

expectativas mais altas acerca do trabalho e julguem mais criticamente as atuais condições 
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de trabalho do que aqueles trabalhadores que ingressaram na construção civil sem que 

houvessem outras opções.  

Por fim, a análise das médias dos tipos de atributos e as faixas salariais permitiram 

identificar diferenças significativas nos atributos descritivos. O grupo de participantes com 

salários mais altos apresentou médias mais altas para os atributos descritivos. Uma hipótese 

para a diferenciação entre essas faixas salariais para o TD4 – Ser responsável é a de que 

funções com remunerações mais altas são também as que exigem maior responsabilidade. Os 

tipos TD5 – Crescer pessoal e economicamente e TD6 – Ser respeitado e assistido englobam, 

ambos, itens relacionados ao sustento e retribuição financeira. O salário, obviamente, está 

relacionado a essas questões, o que poderia justificar que quanto maior o salário, maior a 

importância dada a esses tipos de atributos para descrever o trabalho. A diferença específica 

entre esses dois grupos salariais (de R$560 até R$ 900 e R$ 1.800 até R$2.400) poderia estar 

relacionada às ocupações, pois essas faixas marcam a diferença entre o trabalhador iniciante 

na hierarquia organizacional, como, por exemplo, os serventes, e os trabalhadores 

denominados profissionais: e.g: pedreiros, carpinteiros, encanadores e eletricistas.  
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Considerações Finais 

O presente estudo pretendeu investigar os significados do trabalho para trabalhadores 

da construção civil. Para tanto, buscou caracterizar o contexto das condições de trabalho, 

explorar as evidências de validade de um questionário de diagnóstico do significado do 

trabalho e as respostas de uma amostra de trabalhadores da construção civil de duas cidades 

nordestinas a esse instrumento.  

Os resultados constataram a estrutura de cinco tipos de atributos descritivos, e sete 

tipos de atributos valorativos. Comparados com dados anteriores de estudos com o mesmo 

instrumento, observou-se diferenças na estrutura apresentada, porém, sem que isso implique 

a alteração do domínio teórico abarcado pelo constructo. Pode-se concluir que o presente 

estudo contribuiu para a ampliação da compreensão do IST, constatando a adequação e 

validade deste, bem como o pressuposto teórico de que o significado do trabalho é um 

construto que, devido a sua elaboração social, está em constante transformação.  

O significado do trabalho exposto pelos participantes desta pesquisa destacou que o 

trabalho situa-se numa posição de alta centralidade, ficando em segundo e terceiro lugar de 

importância, após a família e eventualmente após o lazer. Na atribuição daquilo que o 

trabalho deve proporcionar, destacou-se o crescimento pessoal e econômico, ao passo que, 

na descrição do trabalho tal como este acontece na realidade, destacaram-se os aspectos de 

responsabilidade e cumprimento de exigências sociais.  

A presente pesquisa teve sua amostra limitada a duas capitais nordestinas e, embora 

parta do pressuposto de que os contextos de trabalho influenciam os significados neles 

elaborados, não se propôs a realizar uma investigação exaustiva sobre outras variáveis 

contextuais de relevância, e que sejam previstas na literatura sobre significados do trabalho 
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(e.g., MOW, 1987). Novos estudos podem ser desenvolvidos a fim de identificar variáveis 

contextuais e investigar suas relações com os tipos de atributos do significado do trabalho. 

Além disso, amostras maiores e oriundas de outras regiões do país possibilitariam a 

ampliação da compreensão das diferenças regionais sobre o significado do trabalho na 

construção civil.  

Os resultados apresentados permitem contribuir com a literatura do significado do 

trabalho, a partir do avançar na compreensão do tema especificamente no contexto da 

construção civil, destacando as transformações decorridas nas últimas décadas e o caráter 

dinâmico deste. Ademais, amplia a consolidação empírica de um modelo de pesquisa 

brasileiro para o significado do trabalho e possibilita recomendar a utilização do IST em 

pesquisas e investigações organizacionais que visem compreender a elaboração simbólica de 

seus trabalhadores acerca do trabalho que realizam, podendo, com isso, subsidiar decisões 

gerenciais.  
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Apêndice 1 

Escalas Likert adaptadas 
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Apêndice 2  

Figuras de Centralidade do Trabalho 
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Apêndice 3  
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Apêndice 4 

 TCLE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa, “Significado do trabalho para 

trabalhadores da construção civil de Natal, RN”, que é coordenada pelo Prof. Pedro F. 

Bendazzoli da UFRN. Você participa apenas se você quiser e você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade.Você poderá também se recusar a responder qualquer questão que julgue 

constrangedora. 

Essa pesquisa tem como objetivo investigar o significado que o trabalho tem para você, no 

seu dia-a-dia. Esta pesquisa é importante para conhecer melhor a realidade de sua ocupação. 

Caso decida aceitar o convite, você será submetido(a) ao(s) seguinte(s) procedimentos: 

responder a um questionário com ajuda de um pesquisador auxiliar que lhe fará as perguntas 

e anotará suas respostas usando um pequeno equipamento de mão (Pocket PC). Você 

responderá sem precisar dizer ou anotar seu nome. 

Pode acontecer um desconforto relacionado ao processo de reflexão de seu trabalho ou à 

exposição de suas ideias. A pesquisadora estará atenta a qualquer constrangimento que possa 

ser provocado e, caso necessário, interromperá a aplicação do questionário e prestará 

assistência psicológica necessária. As perguntas não são sobre você, mas sobre o ambiente 

em que você trabalha e no modo de fazer suas tarefas. Os dados serão guardados em local 

seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os participantes, 

focalizando o seu conteúdo geral e nos resultados estatísticos. 

Você não terá benefícios pessoais diretos ao participar da pesquisa, mas poderá beneficiar as 

pessoas que têm a mesma ocupação que você pela possibilidade de se melhorar as condições 

de trabalho. Assim você poderá ser beneficiado indiretamente. 

Não estamos prevendo que você venha a ter quaisquer despesas ou danos em decorrência de 

sua participação, mas se despesas ou danos vierem a ocorrer você será ressarcido ou 

indenizado conforme o caso. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta 

pesquisa, poderá perguntar diretamente ao Prof. Pedro Bendazzoli (endereço e telefone 

especificado ao final), ou a mestranda Rafaele Pinheiro, (endereço e telefone também 

especificado no final). Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa também poderão ser 

questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN conforme endereço também 

especificado ao final.  

Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa “Significado do 

trabalho para trabalhadores da construção civil de Natal, RN”.         
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Natal/RN, ___ de _________ de 2012 

Participante da pesquisa: 

Nome: Assinatura: 

Pesquisador responsável: 

Nome:  Assinatura: 

 

 

Endereço em Natal: Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (sala 505 do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, CCHLA) ou pelo 

telefone: 3215-3590, r. 231. 

Comitê de ética e Pesquisa: UFRN, Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. 

Caixa Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/RN Telefone/Fax (84) 3215-3135. 
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