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RESUMO 

O trabalho constitui parte importante na vida do indivíduo e ele está intrinsecamente 

relacionado com as suas realizações profissionais e pessoais contendo uma variedade de 

sentidos. O objetivo deste estudo é de verificar qual a importância do trabalho na visão dos 

profissionais de enfermagem, e entender qual o sentido do trabalho para esses profissionais. 

Foi realizada uma entrevista semiestruturada com 6 (seis) enfermeiras que atuam em uma 

unidade de saúde do interior de Pernambuco. Em seguida foi elaborada uma análise 

qualitativa dos dados onde foi confrontada a teoria com as falas das entrevistadas a fim de 

buscar alcançar o objetivo deste estudo. Foi identificado que, para as enfermeiras, o 

trabalho é de suma importância para manter a independência financeira, ser uma pessoa 

atuante na sociedade, para conseguir realizar seus objetivos, e além de qualquer coisa poder 

ajudar o seu próximo com suas habilidades na área da saúde. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Conforme Morin (2001), assisti-se às diversas transformações tidas como importantes 

no universo do trabalho. Novos modelos de organizações estão surgindo, modificando assim a 

natureza. Observa-se o desaparecimento dos empregos permanentes e o surgimento de novas 

tecnologias junto com outras formas inovadoras de organização do trabalho. 

Rossato (2001) conta que o trabalho passou por diversas alterações, tanto no modo de 

ser entendido, quanto em função de mudanças tecnológicas. Do ponto de vista tecnológico, o 

trabalho passou por transformações que vão desde a pedra lascada até a tecnologia mais 

sofisticada. 

Nesse contexto, pode-se perceber que de acordo com que as transformações vão 

ocorrendo no mundo do trabalho, as exigências são consequentemente cada vez maiores, os 

indivíduos buscam e precisam de um emprego. Ao mesmo tempo em que muitos sentem a 



 

falta de um emprego, outros sofrem pelo fato de terem que trabalhar excessivamente. 

(MORIN, 2001). 

Os indivíduos batalham para alcançar seus objetivos e atribuem sentidos e significados 

ao trabalho durante sua vida. De acordo com Araújo e Sachuk (2007), o trabalho e a 

realização humana estão intrinsecamente relacionados, uma relação bastante antiga que vem 

desde as sociedades primitivas até as sociedades industrializadas e informatizadas dos dias 

atuais. 

O trabalho promove relações entre o homem e sociedade, tornando-o assim 

imprescindível na vida do indivíduo. Oliveira e Silveira (2012) afirmam que o trabalho, como 

qualquer outra atividade humana, é cheio de significados que impactam na construção de 

identidades e na definição de normas de vida. 

Nos últimos anos tem-se presenciado diversas mudanças significativas nas relações de 

trabalho, as organizações exigem mais produtividade, elas querem alcançar de forma mais 

rápida as suas metas. Diante disso, o gestor precisa buscar manter um bom relacionamento 

entre os colaboradores a fim de não criar um ambiente de trabalho desagradável e que poderá 

causar conflitos na organização. As relações humanas de trabalho surgiram como uma crítica 

à teoria clássica e à administração científica que tratava o trabalhador como máquinas. Dessa 

forma, as relações humanas buscam métodos mais fortes de relações entre os colaboradores 

proporcionando assim um melhor convívio na organização, ou seja, uma maior ênfase no 

colaborador como ser humano. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O TRABALHO 

Rossato (2001) conta que ao longo da história o trabalho passou por diversas 

modificações tanto no seu modo de ser entendido como em função de mudanças tecnológicas. 

Foi interpretado de diversas formas, tais como: expiação e castigo, como função de escravos, 

valorizado como vocação e missão humana, fonte de salvação ou alienação, e na modernidade 

assumiu uma concepção personalista. Do ponto de vista tecnológico, o trabalho passou por 

transformações que vão desde o uso da pedra lascada até a informática mais sofisticada. 

De acordo com Oliveira e Silveira (2012), a concepção moderna de trabalho como 

“esforço” e como “criação” encontra-se associada, em grego, a dois termos diferentes: 



 

“ponos”, que é referente a esforço e à penalidade, e o termo “ergon” que aponta para a 

criação, obra de arte. É isso que estabelece a diferença entre trabalhar no sentido de “penar”, 

ponein, e trabalhar no sentido de criar, ergazomai. 

Rossato (2001) afirma que na antiguidade o conceito de trabalho esteve quase sempre 

coligado a uma visão negativa. A palavra trabalho vem do termo latino tripalium, conhecido 

como um aparelho de tortura formado por três paus aos quais eram amarrados os presos, 

condenados ou animais. Por isso essa referência do trabalho à tortura, sofrimento, castigo. 

De acordo com Tofler (1980, apud ARAÚJO E SACHUK 2007), a humanidade 

passou por três grandes ondas de mudanças, onde cada uma suprime extensamente culturas ou 

civilizações substituindo-as por modos de vidas inconcebíveis para os que vieram antes. O 

autor trata dessas três ondas da seguinte forma: a primeira onda que está relacionada à 

revolução agrícola, a segunda relacionada à revolução industrial e a terceira onda que está 

relacionada à revolução tecnológica. 

Para Araújo e Sachuk (2007), com o advento das máquinas, e posteriormente com a 

Revolução Industrial, que instaura com força total o capitalismo quase em esfera global, o 

trabalho passa a ser glorificado como fonte de geração de riquezas e progressos. O trabalho 

torna-se parcelado, mecanizado, e o trabalhador descaracteriza-se enquanto sujeito, pois ele 

não se reconhece no que faz, o seu conhecimento é transferido pela organização e pelo capital 

e, a partir de então, acentua-se a dicotomia entre o saber e o fazer. 

De acordo com Meneghetti e Cicmanec (2010) as organizações, como locais 

organizados que exercem poder sobre a vida dos indivíduos, tenta de todas as formas 

alcançarem os seus objetivos, atuando direta ou indiretamente nas relações sociais. Os 

mecanismos de controle utilizados por elas geram violências nas relações entre os sujeitos e 

destes com a organização. 

Nesse contexto pode-se afirmar que a exigência é um fator claro sobre o indivíduo no 

ambiente de trabalho, as organizações estão buscando cada vez mais produtividade e 

consequentemente lucros. Para que isso aconteça de forma “saudável” é necessário que ocorra 

um processo de harmonia entre os colaboradores, dos operários até a chefia, caso contrário 

isso pode ocasionar desconfortos, estresses e outros fatores negativos no ambiente 

organizacional.  

 



 

2.2 OS SENTIDOS DO TRABALHO 

Para Garcia e Henriques (2013) o trabalho e a realização humana estão 

intrinsecamente relacionados, e essa relação não é nova, ela é tão antiga quanto a história da 

humanidade - e do próprio trabalho. Compreender os sentidos do trabalho não tem sido uma 

tarefa tão fácil para os administradores e para aqueles que de uma forma direta e indireta estão 

ligados às organizações do trabalho. 

Job (2003) ressalta que um emprego ajuda as pessoas dizerem a si mesmo e aos outros 

quem eles são. Quando as pessoas se reúnem e começam a tratar de assuntos do cotidiano de 

uma forma ou de outra, um desses assuntos vai ser relacionado ao trabalho, ao emprego que 

possuem atualmente ou que buscam conseguir futuramente, sendo esse o objeto que 

representa uma das centralidades de relações da vida dohomem. 

Dourado et al. (2008) afirmam que , de modo geral, seja ele por uma questão de 

sobrevivência ou não, por questões de realização profissional ou pessoal, ou até pelo tempo 

despendido durante sua execução, o trabalho tende a ocupar um espaço central na vida do 

indivíduo que o realiza. Ainda de acordo com as autoras, a compreensão que os indivíduos 

dão ao trabalho perpassa o contexto macrossocial e organizacional onde estão inseridas. 

Embora a atribuição do significado seja um fenômeno individual que vai depender de 

características do trabalhador, da natureza da atividade laborativa, das escolhas e experiências 

dos indivíduos, a perspectiva pessoal é fortemente influenciada por questões sócio-culturais. 

Em um estudo realizado por Morin (2001) durante os anos de 1994 e 1998, permitiram 

responder algumas perguntas sobre os sentidos do trabalho. Essa pesquisa foi direcionada a 

estudantes e profissionais da área de administração, que foi capaz de determinar seis 

características do trabalho que tem sentido: 

o Um trabalho que tem sentido é feito de maneira eficiente e gera resultados; Um 

trabalho que tem sentido é intrinsecamente satisfatório; 

o Um trabalho que tem sentido é moralmente aceitável; 

o Um trabalho que tem sentido é fonte de experiências de relações humanas 

satisfatórias; 

o Um trabalho que tem sentido garante a segurança e autonomia e; 

o Um trabalho que tem sentido é um trabalho que nos mantém ocupados. 

Morin (2001) apresenta um estudo realizado na década de 1950, onde Eric Trist, do 



 

Instituto Tavistock de Londres, mostrava que a insatisfação dos colaboradores de uma 

determinada organização no setor de minas no Reino Unido, era causada menos pelo salário 

do que pela organização do trabalho. Em suas pesquisas buscou-se entender quais os fatores 

que levam ao engajamento do indivíduo em seu trabalho. 

Ainda de acordo com a autora, foi proposto um modelo chamado de abordagem 

sociotécnica que visa organizar o trabalho de tal forma que o comprometimento dos 

indivíduos seja estimulado e consequentemente o desempenho organizacional seja melhorado. 

Como cita Morin (2001) a partir das pesquisas realizadas por Emery e Trist, o trabalho deve 

apresentar seis propriedades para estimular o desempenho do trabalhador. 

Variedade e desafio: o trabalho deve ser razoavelmente exigente e incluir variedade; 

aspecto esse que permite reconhecer o prazer que os exercícios das competências e a 

resolução de problemas podem trazer para oindivíduo; 

Aprendizagem contínua: o trabalho deve oferecer oportunidades de aprendizado em 

uma base regular, isso permite estimular a necessidade de crescimento pessoal; 

Margem de manobra e autonomia: o trabalho deve conjurar a capacidade de decisão 

do indivíduo, onde se deve reconhecer a necessidade de autonomia; 

Reconhecimento e apoio: o trabalho deve ser reconhecido e ser apoiado pelos outros 

na organização, aspecto esse que estimula a necessidade de afiliação e vinculação; 

Contribuição social que faz sentido: o trabalho deve permitir a união entre as 

atividades do trabalho e suas consequências sociais, pois desse modo contribui com a 

construção da identidade social. 

Um futuro desejável: o trabalho deve permitir a consideração de um futuro desejável 

pelo individuo, que inclui atividades de aperfeiçoamento profissional. 

Bendassoli e Andrade (2011) ressaltam que foi na década de 1980, que o construto de 

sentidos do trabalho ganhou seus contornos mais fluentes, especialmente por um grupo de 

pesquisadores com Meaning of work Team (MOW, 1987). Trata-se da mais ampla pesquisa

sobre o construto do significado do trabalho envolvendo uma coleta de dados em oito 

países, com uma amostra total de mais de oito mil pessoas. 

A equipe de MOW, (1987 apud BENDASSOLI E ANDRADE 2011) afirma que o 

significado do trabalho é um construto multideterminado, sendo um produto sociocultural 

dinâmico, ou seja, as pessoas não constroem esse significado apenas pelo fato de terem 



 

experiências pessoais com o trabalho e nas condições que o mesmo é realizado; elas também 

são influenciadas pelas estruturas sociais, pelas condições econômicas, políticas, 

psicossociais, culturais e tecnológicas de uma determinadaépoca. 

Posto isso, definem o significado do trabalho como um conhecimento sobre a 

realidade do próprio, e como forma de as pessoas se posicionarem, reagirem, em relação a ele. 

Ainda segundo Bendassoli e Andrade (2011) o modelo heurístico do grupo MOW 

possui três dimensões que serão brevemente comentadas. 

A primeira dimensão é a centralidade do trabalho. A equipe MOW, revisitando a 

pesquisa sobre o assunto em questão, define centralidade como a importância do trabalho na 

vida do indivíduo em determinado momento de sua vida. Para realizar a pesquisa, o grupo 

incluiu questões que mensurava o grau absoluto em que o indivíduo julgava o trabalho 

importante em vida e o peso relativo que relacionava o trabalho com outras áreas da vida tais 

como o lazer, a comunidade, a religião, a família. De acordo com os resultados obtidos o 

trabalho se encontra em segundo lugar em termos de importância. O primeiro é a família, e o 

terceiro o lazer. (BENDASSOLI E ANDRADE, 2011). 

Ainda de acordo com Bendassoli e Andrade (2011) a segunda dimensão é relacionada 

às normas sociais. No modelo do grupo MOW, são compostas por dois tipos de orientações: 

 orientação normativa do trabalho como obrigação; 

 orientação normativa como direito. 

Nesse caso diz respeito ao que as pessoas esperam do trabalho e também ao que 

supõem ser o correto oferecerem e receberem aotrabalhar. 

A terceira dimensão está relacionada aos valores do trabalho, ou mais especificamente 

aos resultados valorizados do trabalho e a importância das metas laborais. Os resultados 

valorizados do trabalho são elementos cognitivos que funcionam como guias, como ideais, 

sobre a postura do indivíduo no trabalho, o que ele gostaria de realizar no trabalho e o que ele 

espera deste. A importância das metas no trabalho em uma forma de atualização dos valores. 

England e Whiteley (1990, apud MORIN 2001) que fazem parte do grupo MOW, 

encontraram em suas pesquisas seis padrões de definição do trabalho. Em todos os padrões, o 

salário constitui um elemento importante na definição, levando a acreditar que, para a maioria 

dos indivíduos existem poucas diferenças entre trabalho e emprego. 

Existem várias definições do trabalho que se refere a diferentes sistemas de 



 

representações, pode-se assim verificar um modelo proposto por England e Whiteley (1990, 

apud MORIN 2001) na figura 1: 

 

Figura 1: Padrões de definição do trabalho determinados por England e Whiteley (1990) 

 
Fonte: Adaptado de Morin (2001) 

 

Morin (2001) ressalta que, de acordo com os pesquisadores England e Whiteley 

(1990), os padrões A, B e C estão relacionados às concepções positivas do trabalho. O padrão 

A descreve o trabalho com uma atividade que geralmente é agradável e que acrescenta um 

valor a alguma coisa e pelo qual tem que se prestar conta dos resultados. O padrão B parece 

ter uma definição mais comum, descrevendo o trabalho como uma atividade que proporciona 

um sentimento de vinculação para o indivíduo que o realiza e que traz uma contribuição para 

a sociedade. O padrão C define o trabalho com uma atividade que beneficia aos outros, traz 

uma importante contribuição para a sociedade e que geram valor agregado. Esses três padrões 

valorizam o caráter social dotrabalho. 

Ainda acordo com Morin (2001), baseado nas pesquisas de England e Whiteley 

(1990), os padrões D e E correspondem às ideias negativas do trabalho. O padrão D define o 

trabalho com uma atividade que não é agradável, mas que mesmo assim deve ser executada 

por alguém em um lugar específico, mediante supervisão de outra pessoa. O padrão E está 

relacionado ao trabalho como uma atividade que exige esforços físicos e mentais. Desse 

modo, o trabalho, nesses dois últimos padrões, se apresenta como uma atividade que somos 

obrigados a realizar para ganhar a vida. O padrão F descreve um modelo neutro do trabalho, 

ou seja, uma atividade que segue um horário regular, em um ambiente de trabalho, e qual se 



 

recebe um salário em troca das atividadesrealizadas. 

Hackman e Oldham (1976, apud MORIN 2001) propuseram um modelo que vai tentar 

explicar as características e as interações de um emprego e as diferenças individuais que 

influenciam a satisfação, motivação e a produtividade dos trabalhadores. 

A figura 2 mostrará as principais variáveis desse modelo: 

 

                        Figura 2: Modelo de características do emprego de Halckman e Oldham (1976) 

Fonte: Morin (2001) 

 

De acordo com Morin (2001), como mostra a figura 2 acima, as cinco características 

do emprego conduzem a três estados psicológicos que dão formas as consequências sobre os 

comportamentos e as atitudes das pessoas. As relações entre esses três conjuntos de variáveis 

seriam comedidos pela necessidade de crescimento das pessoas: um indivíduo com uma 

grande sensibilidade ao crescimento profissional é mais suscetível a um emprego mais 

enriquecido do que um indivíduo que não possui essa necessidade de forma mais forte. 

Ainda segundo Morin (2001) três estados psicológicos teriam um impacto importante 

na satisfação e motivação do profissional: o sentido que uma pessoa encontra nas atividades 

que exercem no seu trabalho; o sentimento de responsabilidade que ele vivencia no que diz 

respeito aos resultados obtidos e o conhecimento do seu desempenho no trabalho. 

Segundo Hackman e Oldham (1976, apud MORIN 2001), um trabalho vai ter sentido 

para o indivíduo quando ele o achar importante, útil e legítimo, e de acordo com o modelo 

proposto pelos autores, três características contribuem para dar sentido ao trabalho: 

Variedade das tarefas: a capacidade de um trabalho exigir variedades que podem 

diversificar as atividades e consequentemente competências distintas; 

Identidade do trabalho: a capacidade de um trabalho permitir a realização de algo do 

começo ao fim para o indivíduo, com resultados tangíveis e identificáveis;



 

           Significado do trabalho: capacidade do trabalho exercer um impacto significado sobre 

o bem-estar ou sobre o trabalho de outras pessoas, tanto na organização quanto na ambiente 

social. 

Morin (2001) relata que a autonomia é considerada como a capacidade de deixar o 

trabalho com uma margem de liberdade e de independência à pessoa para que a própria 

determine a maneira que irá executar as atividades, traz consigo o sentimento de 

responsabilidade para a realização das tarefas e pela obtenção dos objetivos fixados. 

E em relação ao feedback, a capacidade de realizar as tarefas resulta na informação 

que o indivíduo obtém diretamente do seu desempenho naquela atividade, permitindo o 

profissional fazer ajustes necessários para o alcance dos objetivos de desempenho (MORIN 

2001). 

Segundo Dejours (1987, apud TOLFO E PICCININI 2007), o trabalho precisa fazer 

sentido para o sujeito, mas também para seus pares e para a sociedade. 

De acordo com Tolfo e Piccinini (2007) se o homem reconhecer o trabalho como 

sendo apenas algo obrigatório que está atrelado à sobrevivência e aquisições deixará de 

perceber esse mesmo trabalho como parte integradora, pela qual pode criar e reconhecer-se 

enquanto indivíduo e ser social. 

 

3 METODOLOGIA 

Este estudo possui abordagem qualitativa, que de acordo com Gerhardt e Silveira 

(2009), os pesquisadores que utilizam esse tipo de abordagem em suas pesquisas buscam 

explicar o porquê das coisas, explicitando o que convém a ser feito, mas não quantificam os 

valores e as trocas simbólicas, nem se submetem às provas de fato, porque os dados 

analisados são não métricos, ou seja, dados que qualificam características, propriedades, 

atributos ou categorias que descrevem o sujeito ou objeto.  

Esta pesquisa tem caráter exploratório e descritivo, que de acordo com Prodanov e 

Freitas (2013), é exploratório porque visa proporcionar um contato mais próximo com o 

problema, ou seja, busca uma maior familiaridade com a situação que se deseja pesquisar, 

tornando ele explícito ou gerando hipóteses sobre ele, e descritivo porque expõe as 

características de uma determinada população ou de um fenômeno, que exige técnicas 

padronizadas para a coleta de dados. 



 

Piovesan e Temporini (1995) definem a pesquisa exploratória como o estudo 

preliminar realizado de forma a adequar melhor o instrumento de medida à realidade a qual se 

pretende conhecer, ou seja, tem como objetivo conhecer a variável do estudo assim como ela 

se apresenta, o seu significado e o contexto no qual se insere. 

Gil (2002) afirma que as pesquisas descritivas possuem como objetivo primordial a 

descrição das características de determinado fenômeno, grupo, população, ou então o 

estabelecimento de relações entre variáveis.  

Foi priorizado o contato direto com as entrevistadas, buscando uma maior 

familiaridade com o campo de estudo, algumas enfermeiras (profissional escolhido para 

participar desta pesquisa) não tiveram problemas em disponibilizar um pouco do seu tempo 

para conversar sobre o tema proposto, fato que possibilitou uma maior compreensão de cada 

pergunta realizada durante a conversa. 

Para Boni e Quaresma (2005) a prática de entrevistas abertas atende principalmente 

finalidades exploratórias, esse tipo de entrevista é bastante utilizado nas formulações mais 

precisas dos conceitos relacionados e para um maior detalhamento das questões. Em relação a 

sua estrutura, o pesquisador dá uma introdução do tema e o respondente fica livre para 

discorrer sobre o tema proposto. Trata-se de uma forma de poder explorar mais amplamente 

uma questão. 

Para obtenção das informações pertinentes a esta pesquisa foram utilizados entrevistas 

semiestruturadas, que segundo Boni e Quaresma (2005), combinam perguntas fechadas e 

abertas onde o informante consegue discorrer sobre o tema proposto, o pesquisador deve 

seguir o conjunto de questões pré-estabelecidas em um ambiente semelhante ao contexto de 

uma conversa informal. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

Foram entrevistadas 6 (seis) enfermeiras plantonistas (No dia de plantão delas na 

unidade de saúde) sendo todas elas graduadas em ensino superior na área de enfermagem. 

Possuem idades entre 24 e 39 anos. As entrevistas aconteceram em uma unidade de saúde do 

interior de Pernambuco, no dia de seus respectivos plantões. 

 

 



 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

4.1 OS SENTIDOS DO TRABALHO PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 

De acordo com Garcia e Henrique (2013) o trabalho e arealização humana estão 

intrinsecamente relacionados, e essa relação não é nova,ela é tão antiga quanto  a história da 

humanidade - e do próprio trabalho. Com isso percebe-se que o trabalho possui grande 

importância na vida do indivíduo, assim com o relata Dourado et al.(2008) onde afirma que, 

de modo geral, seja ele por uma questão de sobrevivência ou não, por questões de realização 

profissional ou pessoal, ou até pelo tempo despendido durante sua execução, o trabalho tende 

a ocupar um espaço central na vida do indivíduo que o realiza. 

Diante disso foram entrevistados profissionais de enfermagem a fim de compreender o 

que elas dizem sobre o trabalho, entender qual a relevância que elas dão às atividades 

profissionais que executam e se há alguma importância agregada a elas. 

Quando foi perguntado sobre o porquê das entrevistadas trabalharem a maioria delas 

afirmaram que trabalham para se manter, a respondente R1 disse o seguinte: 

 

“... é necessário o trabalho, principalmente para me manter em questões socioeconômicas...” 

(Respondente 1). 

 

Já a respondente R4 afirmou: 

 

“... gosto de manter independência financeira, bem como realização pessoal pelo desempenho...” 

(Respondente 4). 

Isso mostra que, para essa profissional, é importante tanto a dependência financeira 

quanto a realização referente ao seu desempenho em suas atividades. A Respondente R5 falou 

o seguinte: 

 

          “... trabalho para ser independente e ter realização profissional...” (Respondente 5). 

 

Isso pode ser constatado com o que disse Morin (2001), durante os anos de 1994 e 

1998 com alguns alunos da área de administração, onde pode-se destacar a seguinte 

característica que também pode ser vinculada ao que as entrevistadas revelaram: “um trabalho 

que tem sentido garante a segurança e autonomia.” 



 

No caso das enfermeiras, o trabalho garante uma segurança financeira e também gera 

a independência. As entrevistadas destacaram questões como “realização profissional”, como 

foi o caso de uma delas: 

 

“... porque gosto do que faço, foi a profissão que escolhi e também preciso para manter minha 

família e realizar meus sonhos...” (Respondente 6). 

Quando foi perguntado o que elas priorizam mais: se o trabalho ou a família, todas 

responderam que a família é prioridade. Uma das entrevistadas relatou o seguinte: 

 

“... minha família é muito importante, mas quando estou no meu trabalho não misturo as 

situações, temos que saber lidar com as duas situações.” (Respondente 6). 

 

Nesse caso verifica-se uma maior relevância ao qual a respondente atrela ao trabalho, 

ou seja, para a entrevistada R6 é necessário saber separar as duas situações para que assim 

não venham ocorrer problemas em nenhumadelas. 

Quanto ao questionamento sobre a importância do trabalho para as respondentes 

(enfermeiras), obtiveram-se as seguintes respostas. A respondente R4 relatou o seguinte: 

 

“... o trabalho é importante porque me coloca como ser atuante na sociedade...”. 

(Respondente 4). 

Pode-se confirmar essa afirmação da respondente R4 com o que Job (2003) disse em 

sua tese. Job (2003) ressalta que um emprego ajuda as pessoas dizerem a si mesmo e aos 

outros quem eles são. Quando as pessoas se reúnem e começam a tratar de assuntos do 

cotidiano de uma forma ou de outra, um desses assuntos vai ser relacionado ao trabalho, ao 

emprego que possuem atualmente ou que buscam conseguir futuramente, sendo esse o objeto 

que representa uma das centralidades de relações da vida do homem. 

A respondente R6, quanto à importância do trabalho, relatou o seguinte: 

 

“... é através do meu trabalho que desenvolvo minhas habilidades, me envolvo com outras 

pessoas aprendo a conquistar o meu espaço e com isso alcançar meus objetivos...” (Respondente 6). 

A respondente R5 fez a seguinte afirmação: 

 



 

“... o trabalho me move em direção a minha autoestima, pois minha utilidade dentro do setor onde 

trabalho é a certeza da minha conquista, nele vemos pessoas chegarem “desacreditadas” da vida e saírem 

bem após o tratamento e isso não tem preço, consequentemente traz a realização tão desejada... ”( 

Respondente 5). 

 

Diante das falas das respondentes R6 e R5 acima, pode-se relacioná-las ao “padrão B” 

do modelo determinado por England e Whiteley (1990, apud MORIN 2001) que diz que o 

respectivo padrão descreve o trabalho como uma atividade que proporciona um sentimento de 

vinculação para o indivíduo que o realiza e que traz uma contribuição para a sociedade. 

Quando foi perguntado se as entrevistadas eram felizes com o seu trabalho, as 

respostas foram diretas e objetivas indicando que são felizes, outras disseram que mesmo com 

algumas dificuldades ainda sim são felizes com o que fazem, a respondente R5 afirmou o 

seguinte:

 

“... gosto de ser enfermeira, mas alguns valores estão invertidos o que leva a insatisfação da 

profissão e não do trabalho...” (Respondente 5). 

 

Morin (2001), a partir das pesquisas realizadas por Emery e Trist, afirma que o 

trabalho deve apresentar algumas propriedades para estimular o desempenho do trabalhador, 

uma dessas características pode explicar o que a respondente R5 falou a respeito da 

insatisfação da profissão. Nesse caso seria o reconhecimento e apoio, onde diz que o trabalho 

deve ser reconhecido e ser apoiado pelos demais profissionais na organização, aspecto esse 

que estimula a necessidade de afiliação evinculação. 

As falas a seguir reforçam o construto trazido por Hackman e Oldham (1976, apud 

MORIN 2001), que diz que um trabalho tem sentido para o indivíduo quando ele acha 

importante, útil e legítimo. 

E quando foi perguntado para as enfermeiras o que faz um trabalho ter sentido elas 

responderam conforme a sua profissão. A respondente R1 disse o seguinte: 

 

“... acho que quando a gente chega aonde quer chegar. Pelo menos na minha área o que faz 

sentido no meu trabalho é priorizar as vidas das pessoas...” (Respondente1). 

 



 

Nesse caso, o que dá sentido ao trabalho para a entrevistada R1 é a busca em ajudar o 

próximo priorizando a vida do mesmo. E isso pode ser obervado também nos estudos 

realizados England e Whiteley (1990, apud MORIN 2001) que perceberam alguns padrões de 

definição do trabalho, e podemos destacar aqui o padrão C que define o trabalho como uma 

atividade que beneficia aos outros, traz uma importante contribuição para a sociedade e que 

gera valor agregado. 

Esse padrão, tido como padrão C, proposto por England e Whiteley (1990, apud 

MORIN 2001) pode ser reforçado nas falas de algumas respondentes: De acordo com as 

entrevistadas R4, R6, R3 um trabalho que faz sentido é: 

 

“... aquele do qual eu perceba que fiz diferença na vida de alguém, mesmo que esse alguém tenha 

sido eu...” (Respondente R4). 

 

“... fazer o que goste com amor e ter um olhar holístico para que o paciente saia satisfeito...” 

(Respondente R6). 

 

“... que de alguma maneira ajude outras pessoas e lhe faça bem...” (Respondente R3). 

 

As entrevistadas reforçaram esse pensamento quando foi perguntado quais os outros 

fatores que as motivam a trabalhar, e foi notório o destaque para a contribuição social, o 

desejo de ajudar o próximo, é isso, para as respondentes, que dá um maior sentido ao 

trabalho. As entrevistadas relataram o seguinte: 

 

“... com certeza. Nos deparamos com pessoas fragilizadas que “ao sair” de um tratamento se 

sentem mais fortes...”(Respondente 5). 

 

“... com certeza. É isso que dá sentido. Vê que o que a gente faz repercutiu na sobrevivência, na 

maioria das vezes numa emergência a gente sabe o que o trabalho da gente é, faz aquela pessoa continuar 

vivendo...” (Respondente 1). 

Por outro lado existem alguns trabalhos que não fazem sentido para o indivíduo, e que 

também pode ser explicado pelos estudos do grupo MOW (1990 apud MORIN 2001) em um 

dos padrões de definição do trabalho encontrado pelos autores. Esses padrões tidos como 

negativos podem ser reforçados com algumas falas das enfermeiras entrevistadas. 



 

A respondente R3 diz o seguinte sobre um trabalho que não faz sentido: 

 

“... um trabalho que você faça por obrigação, que não lhe faça bem...” (Respondente 

R3). 

 

Isso pode ser retratado nos padrões D e E, elaborado pelo grupo MOW (1987), que 

correspondem às ideias negativas do trabalho. O padrão D define o trabalho como uma 

atividade que não é agradável, mas que mesmo assim deve ser executada por alguém em um 

lugar específico. 

A fala da respondente R6 retrata bem o construto acima, quando foi perguntado o que 

ela acha de um trabalho que não tem sentido , a mesma responde o seguinte: 

 

“... quando a pessoa está ali só para cumprir com a sua obrigação...” (Respondente 

R6). 

 

Encerrou-se a entrevista para essa categoria, os sentidos do trabalho, questionando as 

enfermeiras como seriam suas vidas se elas não trabalhassem, e foi possível constatar o que 

Job (2003) afirma em sua tese, que pessoas desempregadas sentem-se sozinhas, e que para a 

maioria delas, em suma, o emprego é a fonte principal de significados e ordem em suas vidas. 

A respondente R6 ressaltou o seguinte: 

 

“... seria uma pessoa inútil, antissocial e nunca teria uma vida financeira independente...” 

(Respondente 6). 

 

A respondente R5 disse o seguinte: 

 

“... chata, cheia de tédio...” (Respondente 5). 

Diante das análises referentes aos sentidos do trabalho foi possível perceber que, no 

contexto das entrevistadas (enfermeiras), um trabalho que faz sentido é poder ajudar o 

próximo e saber que suas habilidades contribuem para o bem-estar de outras pessoas, e que o 

trabalho tem uma grande importância para suas vidas, pois traz a independência financeira, a 

possibilidade de realizações profissionais e pessoais, possibilita o contato com outras pessoas, 

e faz com que elas se sintam úteis na sociedade. 



 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo permitiu entender a importância do trabalho na vida dos indivíduos, 

e compreender que existem diversos fatores que impulsionam os mesmos a exercerem 

atividades laborais durante seus percursos profissionais e pessoais. 

Como descrito por Garcia e Henriques (2013) o trabalho e a realização humana estão 

intrinsecamente relacionados, e essa relação não é nova, ela é tão antiga quanto à história da 

humanidade - e do próprio trabalho. Diante das falas obtidas durante a entrevista com as 

enfermeiras foi possível constatar o que o autor descreve, o trabalho é um canal para que o 

indivíduo consiga a independência financeira e consequentemente as diversas realizações 

profissionais e pessoais. As entrevistadas relataram que com o trabalho elas conseguem essa 

independência, conseguem ter alguma utilidade na sociedade, e com isso podem alcançar os 

seus objetivos. 

England e Whiteley (1990 apud Morin 2001) perceberam alguns padrões de definição 

do trabalho, e podemos destacar aqui o padrão C que define o trabalho como uma atividade 

que beneficia aos outros, traz uma importante contribuição para a sociedade e que gera valor 

agregado. E foi possível constatar isso quando as enfermeiras ressaltaram que o que realmente 

faz com que o trabalho tenha sentido é a sua finalidade, e que, para elas, nada é mais valioso 

que conseguir ajudar outras pessoas utilizando suas habilidades técnicas e posteriormente ver 

que o seu trabalho foi realizado satisfatoriamente. 

Foi verificado, de acordo com relatos das enfermeiras, que um trabalho é importante 

na vida do individuo, e que se elas não trabalhassem teriam uma rotina tediosa, sem sentido, o 

que se pode verificar na fala de Job onde ele diz que “A vida parece mais insípida, debilitada. 

Pessoas desempregadas sentem-se sozinhas, para maioria delas, em suma, o emprego é afonte 

principal de significado e ordem em suas vidas.” (JOB 2003, p.32). 
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