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Resumo 

 

Apesar do “Trabalho” ser um papel central nas sociedades contemporâneas, é um de entre 

muitos papéis desempenhados pelos indivíduos ao longo da vida. Em adultos trabalhadores, 

destacam-se os papéis Trabalho e Família, como sendo geralmente os mais importantes, bem 

como a evidência de que o conflito entre estes papéis diminui a satisfação com o trabalho e 

com a vida em geral. Atendendo à multiplicidade de papéis e à importância relativa destes, 

defende-se o alargamento do campo para Conflito Trabalho-Vida, investigando-se uma das 

suas facetas, a Interferência Trabalho-Vida. A presente investigação tem, assim, como 

objectivo estudar qual o impacto da Saliência dos Papéis e da Interferência Trabalho-Vida na 

Satisfação Profissional, com o Lazer e com a Família, utilizando-se uma amostra aleatória de 

61 trabalhadores. Para este efeito, foram utilizados três instrumentos de medida: o Inventário 

sobre a Saliência das Actividades (Escalas de Participação e de Adesão), o Questionário 

sobre Equilíbrio entre o Trabalho e a Vida, e a Escala de Satisfação com os Papéis de Vida. 

Os resultados obtidos confirmam de um modo geral as questões de investigação formuladas, 

algumas diferenças de sexo relativamente à saliência dos papéis, o impacto da saliência de 

um papel na satisfação com o mesmo e, parcialmente, os pressupostos teóricos sobre a 

Interferência Trabalho-Vida. São feitas algumas considerações finais sobre os resultados 

obtidos, nomeadamente limitações do estudo e sugestões para investigação. 

 

Palavras-Chave: conflito de papéis, conflito trabalho – não trabalho, interferência trabalho 

– vida, saliência dos papéis, satisfação com os papéis de vida 
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Abstract 

 

Despite “Work” being a central role in contemporary societies, it is one of many roles played 

by individuals throughout life. Within working adults, the roles of Work and Family stand out 

as usually being the most important, as well as evidence that the conflict between these roles 

decreases job satisfaction and life in general. Given the multiplicity of roles and their relative 

importance, the broadening of the Work-Life Conflict field is defended, while investigating 

one of its facets, the Work-Life Interference. The present investigation has thus aimed to 

study the impact of Role Salience and Work-Life Interference in Job Satisfaction, Leisure and 

Family, using a random sample of 61 workers. For this purpose, three measurement 

instruments were used: the Activities Salience Inventory (Participation and Commitment 

Scales), the Survey on Work-Life Balance, and the Satisfaction Scale with Life Roles. In 

general the results confirm the formulated research questions, some differences between 

sexes regarding role salience, the impact of the role salience and its satisfaction, and in part 

the theoretical assumptions about Work-Life Interference. Furthermore some considerations 

about the final results are layed out, namely limitations of the study and suggestions for 

research. 

 

Keywords: role conflict, work-non work conflict, work-life interference, role salience, role 

satisfaction 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

1. Introdução 

A psicologia vocacional teve as suas origens no início do séc. XX, com a publicação do livro 

“Chosing a Vocation” por Frank Parsons (1909), surgindo aqui o modelo clássico de traço e 

factor, que consiste em analisar as capacidades dos indivíduos e compará-las às exigências da 

profissão, ajudando-os a escolher a mais adequada às suas características pessoais (Duarte, 

2009). Com a investigação neste campo, em que se destacam os contributos de Ginzberg e 

Super que postularam as primeiras teorias desenvolvimentistas, o termo “profissão” foi 

gradualmente substituído por “carreira”, começando também a haver maior consideração 

pelos outros papéis de vida desempenhados pelos indivíduos para além do de trabalhador 

(Lima, 1998). 

Com a afirmação de que enquanto um indivíduo trabalha ele vive a sua vida, Donald Super 

(1980) salientou a necessidade da articulação entre os diversos papéis, passando o 

desenvolvimento profissional a ser indissociável do pessoal (Lassance & Sarriera, 2009) para 

se compreender o desenvolvimento da carreira dos indivíduos. Super (1980) define, assim, 

carreira como “a combinação e sequência de papéis desempenhados por uma pessoa ao longo 

da vida” (p. 282). Apesar do trabalho ser um papel crucial na sociedade contemporânea, é 

apenas um de entre outros papéis que uma pessoa ocupa, papéis esses que interagem e se 

moldam reciprocamente (Super, Savickas, & Super 1996), sendo importante a saliência dos 

papéis para se compreender qual o significado do papel de trabalhador para o indivíduo.  

Devido ao facto de se desempenharem simultaneamente diferentes papéis, os indivíduos 

podem sentir dificuldade em dar resposta às expectativas face ao desempenho de cada um, o 

que pode originar conflitos entre papéis (Nevill & Super, 1986; Super, 1980). Dado que os 

papéis Trabalho e Família são os mais tendencialmente desempenhados na idade adulta, o 

foco do estudo sobre conflito entre papéis tem sido maioritariamente sobre esta interface, 

mais especificamente sobre o constructo Conflito Trabalho-Família (CTF), através das suas 

duas dimensões, a Interferência Trabalho-Família (ITF) e a Interferência Família-Trabalho 

(IFT) (Lassance & Sarriera, 2009; Grandey, Cordeino & Crouter, 2005). Nesta sequência, 

uma das razões que deve levar as Organizações a preocuparem-se com a vida dos seus 

colaboradores fora do contexto de trabalho, tem a ver com a possibilidade de aumentarem o 

seu bem-estar, nomeadamente através da importância atribuída ao desempenho de outros 

papéis. A qualidade de vida numa variedade de áreas está positivamente relacionada com a 
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satisfação com a vida, que por sua vez se relaciona com a satisfação com o trabalho (Keeney, 

Boyd, Westring & Ryan, 2013). 

 O presente estudo incide na temática sobre a Saliência dos Papéis em contexto 

organizacional, tendo como principal objectivo estudar o impacto da Saliência dos Papéis e 

da Interferência Trabalho-Vida na Satisfação com papéis de vida, mais especificamente 

satisfação profissional, satisfação com a família e satisfação com o lazer. Para desenvolver a 

investigação, estruturou-se o trabalho em quatro partes: o Enquadramento Teórico, com base 

no qual se formulam as respectivas questões de investigação; o Método que consiste na 

descrição da amostra, dos instrumentos utilizados e no procedimento adoptado; a 

apresentação dos Resultados; e por fim a Discussão, na qual é também feita referência ao 

contributo e limitações do presente estudo, e a futuras linhas de investigação.   

 

2. Enquadramento Teórico 
 

2.1 – Saliência dos Papéis 

O Work Importance Study (WIS) foi um projecto de investigação internacional, sob a 

coordenação de Donald Super, que envolveu 11 países, incluindo Portugal, e cujo objectivo 

era o de estudar a importância relativa do Trabalho em comparação com outras actividades, e 

as recompensas que os indivíduos procuram atingir no desempenho dos seus principais papéis 

de vida, especialmente no papel de trabalhador (Ferreira-Marques & Miranda, 1995). Com 

esse propósito definiram “saliência” como a “importância ou proeminência do trabalho 

revelada nas atitudes, conhecimentos e comportamentos do indivíduo”, e adoptaram o 

Modelo da Importância dos Papéis de Knasel, Super, e Kidd (1981, citado por Ferreira-

Marques & Miranda, 1995). Este modelo considera que, num primeiro nível, se situam os 

elementos fundamentais da saliência de qualquer papel: a Adesão (ligação afectiva), a 

Participação (dispêndio de tempo e energia), e o Conhecimento (compreensão dos requisitos 

e expectativas do papel). Num nível intermédio, considera-se a combinação dos componentes 

básicos, destacando-se como elementos o Envolvimento (participação + adesão), o Interesse 

(adesão + conhecimento), e o Compromisso (participação + conhecimento). Por fim, a 

combinação destes 3 conceitos define a Importância dos papéis (Ferreira Marques & Miranda 

1995).  
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Foi no âmbito do WIS que se desenvolveram dois instrumentos de medida (Values Scale e 

Salience Inventory), adaptados para vários países, destacando-se para o presente estudo o 

Inventário sobre a Saliência das Actividades (Salience Inventory), que avalia a importância 

relativa de cada um dos cinco principais papéis de vida (Trabalho, Casa, Tempos Livres, 

Estudo e Serviços à Comunidade) (Super, 1995), e que tem como base teórica o Modelo do 

Arco-Íris da Carreira de Donald Super (1980). O autor, ao ter em conta a perspectiva da 

necessidade de integração dos vários papéis que um indivíduo desempenha ao longo da sua 

vida, conceptualizou o desenvolvimento da carreira através de duas dimensões distintas: uma 

dimensão temporal (“life-span”) que corresponde ao ciclo de vida, e uma dimensão espacial 

(“life-space”) que corresponde aos vários palcos e papéis desempenhados por cada indivíduo. 

Com este Modelo propõe integrar essas duas dimensões, sendo que uma é longitudinal (“life-

span”), correspondendo aos estádios de desenvolvimento da carreira (Crescimento, 

Exploração, Estabelecimento, Manutenção e Declínio), e a outra transversal (“life-space”), 

correspondendo aos principais papéis desempenhados ao longo do ciclo de vida (Filho, 

Estudante, Tempos Livres, Cidadão, Trabalhador, Casa, Cônjuge, Progenitor e Pensionista) 

(Super, 1980). 

O projecto WIS evidenciou diferenças de idade relativamente à hierarquia da importância dos 

papéis, sendo que por exemplo estudantes do ensino secundário tendem a considerar o papel 

Tempos Livres como mais importante, seguido do Trabalho, Casa, e Estudo, estes com 

valores semelhantes, atribuindo pouca importância ao Serviços à Comunidade. Já os adultos 

tendem a demonstrar um padrão diferente, sendo o Trabalho a actividade mais importante, 

seguida de perto pelo papel Casa, seguindo-se os Tempos Livres e o Estudo, e por fim os 

Serviços à Comunidade, concluindo que “a maturação afecta a saliência dos papéis” (Sverko 

e Super, 1995). Por outro lado, o envolvimento emocional para com os papéis também varia 

com a idade, por exemplo, um trabalhador que sempre foi altamente comprometido com o 

seu trabalho, diminuir esse comprometimento após o nascimento de um filho, ou perder o seu 

entusiasmo ao aperceber-se que provavelmente não vai atingir as suas expectativas (Nevill & 

Super, 1986). “Os papéis aumentam e diminuem de importância...com a fase da vida em que 

uma pessoa se encontra, de acordo com as tarefas de desenvolvimento que são encontradas 

com o aumento da idade” (Super, 1980 como citado por Sverko & Super, 1995, pp. 353). 

Com base nestes dados, formula-se uma primeira questão de investigação: Será que a 

Participação e Adesão ao Trabalho se relacionam negativamente com a idade e com o tempo 

despendido pelos indivíduos no desempenho da sua função?  
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Foram também encontradas diferenças de género, sendo o papel Trabalho geralmente 

dominante no sexo masculino e o papel Casa no sexo feminino (Nevill & Super, 1986), sendo 

estas diferenças comprovadas empiricamente na maioria dos estudos (Lassance & Sarriera, 

2009). Actualmente, mudanças na natureza das famílias e da força de trabalho nas sociedades 

contemporâneas, como o aumento do número de casais de dupla carreira e mães 

trabalhadoras com filhos pequenos têm vindo a mudar as exigências relacionadas com os 

papéis de casa e trabalho, tanto para os homens como para as mulheres (Cinamon & Rich, 

2002), alterando o modelo tradicional da família, em que o homem é o provedor financeiro e 

a mulher a dona de casa, passando os homens a participar mais activamente nas tarefas 

domésticas e as mulheres no trabalho (Duxbury & Higgins, 1991). Nesta sequência, é 

actualmente questionável a hierarquia mais tradicionalmente atribuída à importância dos 

diferentes papéis, em que o sexo masculino deverá revelar maiores níveis de envolvimento 

comportamental e afectivo para com o papel Trabalho comparativamente ao papel Casa, e o 

sexo feminino maiores níveis de envolvimento comportamental e afectivo para com o papel 

Casa comparativamente ao papel Trabalho, devendo-se também ter em conta o emergir da 

importância de outras actividades, como por exemplo o Estudo (visto como formação 

complementar à actividade profissional) ou o Lazer (como actividade complementar ao bem 

estar dos indivíduos).  

Poder-se-á, assim, formular uma segunda questão de investigação: Será a Participação e 

Adesão ao papel Trabalho mais elevadas relativamente aos indivíduos do sexo masculino, e 

a Participação e Adesão ao papel Casa aos indivíduos do sexo feminino? 

 

2.2 - Conflito de papéis 

2.2.1 – Modelo da Conservação de Recursos 

O Modelo da Conservação dos Recursos (Hobfall, 1989, citado por Geurts & Demerouti, 

2003) é um modelo de stress geral, proposto ser aplicado como estrutura conceptual no 

contexto do estudo do conflito entre o trabalho e a família por Grandey e Cropanzano (1999). 

Este opera segundo a perspectiva da escassez de recursos, com as suas raízes na sociologia, 

vinculada às teorias de múltiplos papéis através dos trabalhos de Goode (1960), Slater (1963) 

e Coser (1974) (citado por Marks, 1977). Esta abordagem pressupõe que os indivíduos têm 

recursos de tempo e energia limitados, sendo que a participação simultânea em múltiplos 

papéis torna mais provável o esgotamento desses escassos recursos (Geurts & Demerouti 
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2003). Este modelo sugere que os indivíduos procurem adquirir e manter recursos, sendo que 

o stress é uma reacção a um ambiente no qual existe a ameaça de perda de recursos ou falta 

de ganho esperado de recursos (Grandey & Cropanzano, 1999). Estes recursos podem ser 

condições (como ser-se casado) características pessoais (como auto-estima) ou energias 

(como tempo, dinheiro ou conhecimentos que permitam adquirir outros recursos) (Geurts & 

Demerouti, 2003). Esta teoria propõe que o Conflito Trabalho-Família leva a um reacção de 

stress, que pode incluir insatisfação, depressão, ansiedade, ou tensão psicológica, devido ao 

facto de se perderem recursos no processo de equilibração entre ambos os papéis (Grandey & 

Cropanzano, 1999). No entanto, difere das teorias de stress de papéis tradicionais ao afirmar 

que o desempenho de múltiplos papéis não se traduz inevitavelmente em maiores níveis de 

stress, sendo que cada papel pode fornecer recursos que ajudem a lidar com as exigências 

associadas ao desempenho de outros papéis (Geurts & Demerouti, 2003). Este modelo 

engloba assim a Teoria Spillover e a Teoria dos Papéis (Keeney et al. 2013), que se referem 

de seguida.  

 

2.2.2 – Teoria Spillover 

O conceito de spillover é visto como uma estrutura conceptual que captura tanto as formas 

positivas como as negativas de como o trabalho e a família se podem influenciar um ao outro 

(Stevanovic, 2011). É deste modo definido como uma transferência bidireccional de 

capacidades, comportamentos, presumindo-se que também pode envolver tensão (strain), 

emoções, crenças e atitudes (Geurts & Demerouti, 2003). As pesquisas que evidenciam uma 

correlação positiva entre stress profissional e Interferência Trabalho-Família, e entre stress 

familiar e Interferência Família-Trabalho apoiam esta noção de spillover como mecanismo de 

ligação entre domínios, não só sob a forma de spillover negativo, mas também como spillover 

positivo, como é o caso de indivíduos que trabalham num local de trabalho mais solidário ou 

que têm famílias que os apoiam mais e tendem, assim, a sentir menores níveis de Conflito 

Trabalho-Família (Byron, 2005).   

 

2.2.3 - Teoria dos Papéis e Conflito Trabalho-Não Trabalho 

A interface entre o trabalho e o não trabalho tem sido tipicamente estudada de acordo com a 

perspectiva da teoria de tensão entre papéis (role strain theory, também conhecida como o 

Modelo de Stress Organizacional de Michigan; Kahn et al., 1964, como citado por Geurts & 

Demerouti, 2003), a qual pressupõe que equilibrar múltiplos papéis é difícil, e cria 
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inevitavelmente tensão. Tendo em conta esta perspectiva, Greenhaus e Beutell (1985) 

conceptualizaram pela primeira vez conflito entre o trabalho e o não trabalho, considerando 

apenas como parte do domínio “não trabalho” a família, definindo assim o Conflito Trabalho-

Família (CTF) como “uma forma de conflito entre papéis no qual as pressões de papel entre o 

domínio trabalho e família são mutuamente incompatíveis de alguma forma”. Estes autores 

sugeriram também a existência de 3 formas de CTF: conflito com base no tempo (as pressões 

de tempo associadas à participação num papel fazem com que seja fisicamente impossível 

cumprir as expectativas que surjam noutro papel); conflito com base na tensão (stressores, 

como fadiga ou ansiedade, associados a um papel fazem com que seja difícil cumprir as 

exigências de outro papel); conflito com base no comportamento (padrões específicos de 

comportamento num papel que podem ser incompatíveis com as expectativas em relação ao 

comportamento noutro papel). Há, no entanto, que salientar que devido a dificuldades na 

operacionalização desta última forma de conflito, há poucos dados empíricos que a suportem 

(Geurts & Demerouti, 2003). 

 

Apesar de nas pesquisas iniciais o conflito Trabalho-Família ser tratado como um constructo 

unidimensional, é hoje em dia reconhecido o carácter recíproco do CTF, sendo que o conflito 

pode-se originar em qualquer um dos dois domínios. O CTF é visto como integrando dois 

conceitos distintos, embora correlacionados: a Interferência Trabalho-Família (ITF) e A 

Interferência Família-Trabalho (IFT). A ITF dá-se quando a origem do conflito jaz no 

domínio Trabalho. É, assim, uma faceta do CTF, considerada uma forma de conflito entre 

papéis que ocorre como resultado das exigências e tensão criadas no trabalho que interferem 

com a capacidade de desempenhar as responsabilidades relacionadas com a família (Esson, 

2004). A IFT ocorre quando a origem do conflito se encontra no domínio Família (Byron, 

2005). É assim definida como outra faceta do CTF, em que as exigências e tensão criadas 

pela família interferem com a capacidade de cumprir as responsabilidades relacionadas com o 

trabalho (Esson, 2004). Esta distinção da direcção do conflito é apoiada em dados empíricos 

que sugerem que estes dois conceitos podem ter diferentes antecedentes e consequências 

(Byron, 2005; Shieman, Milkie & Glavin, 2009). 

Das variáveis consideradas como antecedentes da ITF e IFT, Byron (2005) propõe a sua 

classificação em três categorias: variáveis do domínio “trabalho” (por exemplo, envolvimento 

no trabalho, stress no trabalho, flexibilidade de horários, etc.), variáveis do domínio não-

trabalho (por exemplo, conflito familiar, idade dos filhos mais novos, etc.), e variáveis 
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demográficas e individuais (como sexo, rendimentos, etc.). Os resultados do seu estudo 

revelam que os antecedentes do conflito relacionados com um domínio irão correlacionar-se 

mais com a percepção de interferência a partir desse domínio, como por exemplo, espera-se 

que quantas mais horas um indivíduo trabalhar por dia, mais o seu trabalho irá interferir com 

a sua família (ITF), e que os antecedentes demográficos se relacionam de igual forma com 

ambas as direcções da interferência.  

Apesar do carácter bidireccional do CTF, vários estudos empíricos demonstram 

consistentemente que a direcção da interferência Trabalho-Família é mais forte e prevalente 

do que a direcção Família-Trabalho (Geurts & Demerouti, 2003; Byron, 2005). Também 

Jacobs e Gerson (2004, como citado por Shieman, Milkie & Glavin, 2009, pp. 967) afirmam 

que “o spillover da família para o trabalho é real, especialmente para os pais, mas no entanto 

não é tao pronunciado ou severo quanto a dinâmica oposta, em que o trabalho spills over para 

a casa”. É também esta a direcção mais facilmente influenciável pelas organizações (Keeney 

et al., 2013) e a direcção onde nos iremos focar neste trabalho.  

No entanto, dado o carácter único de cada indivíduo, há que considerar a diversidade de 

papéis em que possa estar envolvido e as respectivas importâncias atribuídas aos mesmos. 

Kossek e Lambert (2005) consideram que “o alargamento do campo para abranger o domínio 

trabalho-vida reflecte a visão de que só porque os funcionários não têm responsabilidades de 

cuidados familiares não quer necessariamente dizer que estejam isolados dos stresses da vida 

e das pressões na integração dos papéis trabalho e não-trabalho” (pp. 6) Esta ideia expressam 

a crescente preocupação em ter em conta a intersecção do trabalho não só com os papéis 

familiares, mas também com todos os outros papéis em que os indivíduos estejam 

envolvidos.  

Com essa preocupação em mente, Keeney et al. (2013) operacionalizaram esse tipo de 

conflito como Interferência Trabalho-Vida (ITV), definindo-o como “dificuldades em 

participar em domínios que não o trabalho devido à participação no domínio do trabalho”, 

comprovando empiricamente a validade e a utilidade de uma conceptualização alargada de 

ITV. Os autores pressupõem que o processo pelo qual as percepções de ITV são formadas 

têm uma natureza semelhante à formação das percepções da Interferência do Trabalho-

Família, resultando de expectativas entre as esferas trabalho e não trabalho (Greenhaus e 

Beutell, 1985, como citado por Keeney et al., 2013).  
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Com base nos seus resultados, os autores afirmam que a interferência do trabalho com os 

outros domínios de vida que não a família tem um impacto equivalente à ITF, e explicam a 

variância única e significativa no constructo, melhorando a predição de resultados pessoais e 

de trabalho (Keeney et al., 2013). Esta divisão em domínios é bastante vantajosa do ponto de 

vista prático, permitindo às organizações especificarem quais as esferas mais afectadas nos 

seus colaboradores, permitindo a tomada de medidas que visem corrigi-las. 

A flexibilidade de horário, ao permitir maior liberdade na gestão do tempo, tem sido tida 

como uma solução parcial para o CTF, no entanto apresentando resultados moderados e não 

muito convincentes (Christensen & Staines, 1990). Por outro lado, ao termos em conta o 

número de horas de trabalho como um dos antecedentes do conflito, e com o pressuposto que 

opera de forma semelhante à ITF, formula-se uma terceira questão de investigação: Será que 

as horas de trabalho semanais se podem relacionar positivamente e a flexibilidade de 

horário negativamente com a Interferência Trabalho-Vida?  

 

2.3 - Impacto da Saliência dos Papéis e do Conflito Trabalho-Não Trabalho na 

Satisfação com os Papéis de Vida e com a Vida no geral 

Segundo Diener, Scollon e Lucas (2003), o bem-estar subjectivo reflecte uma avaliação geral 

acerca da vida de uma pessoa, constituindo-se por quatro componentes específicos: afectos 

positivos, afectos negativos, satisfação com a vida e satisfação com os domínios de vida. 

Referem também que a satisfação com os domínios é importante para a investigação acerca 

do bem-estar em áreas específicas, considerando que, por exemplo, ao se tentar aumentar o 

bem-estar no trabalho, a satisfação com o mesmo fornece uma medida mais sensível do que 

uma escala global de bem-estar.  

Satisfação profissional é um conceito de difícil operacionalização, não havendo consenso 

acerca da sua definição (Siqueira & Padovam, 2008). Para a presente investigação adopta-se 

a definição de Locke (1976), definindo satisfação no trabalho como “um estado emocional 

positivo ou prazeroso que resulta da avaliação do seu trabalho ou de experiências de 

trabalho” (pp. 1300), que tem diversas consequências, tanto para o indivíduo como para a 

organização. Segundo Martinez e Paraguay (2003) a satisfação profissional é um dos 

principais componentes da satisfação geral com a vida, correlacionando-se negativamente 

com a saúde física e mental dos indivíduos. No contexto das Organizações, a satisfação 
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profissional correlaciona-se positivamente com atrasos, ausências, faltas, rotatividade, 

absentismo, produtividade, entre outros (Martinez & Paraguay, 2003). 

Salienta-se, assim, a importância para as Organizações de investirem no bem-estar dos seus 

colaboradores, não só no trabalho, como também nos outros domínios de vida, o que, 

segundo a Teoria Spillover, é possível que a satisfação num domínio afecte positivamente a 

satisfação noutros domínios, contribuindo para uma maior qualidade de vida e satisfação com 

a vida no geral. 

Ao avaliarem quais os papéis mais importantes para os seus colaboradores em conjunto com 

os domínios mais afectados pela participação no trabalho, torna-se possível implementar 

medidas que visem diminuir os níveis de conflito e aumentar os níveis de satisfação nesses 

domínios específicos, o que é vantajoso não só para o indivíduo como para a própria 

Organização.          

A saliência dos papéis relaciona-se com a satisfação com os mesmos no sentido em que a 

saliência de um domínio particular na vida de uma pessoa pode aumentar a quantidade de 

tempo e energia dedicados a esse domínio (Greenhaus & Beutell, 1985). De acordo com 

Carlson e Kacmar (2000), o investimento de tempo e energia num domínio, faz com que este 

se torne importante para a sua auto-imagem, esperando-se assim uma correlação positiva com 

a satisfação nesse domínio. Assim sendo, formula-se uma quarta questão de investigação: 

Poder-se-á afirmar que a Participação e Adesão num (determinado) papel se relacionam 

positivamente com a satisfação no desempenho dessa mesma actividade?     

Por outro lado, o investimento de tempo e energia num domínio pode fazer com que seja 

difícil para os indivíduos dedicarem tempo e envolverem-se em actividades necessárias 

noutro domínio (Frone, 2002 como citado por Geurts & Demerouti, 2003), o que pode gerar 

conflito entre papéis. Consistente com esta ideia estão os resultados da pesquisa de Pleck 

(1977, citado por Byron, 2005), que sugere que quanto mais tempo ou envolvimento um 

individuo despenda num papel, mais ele irá sentir interferência entre esse papel e um papel 

secundário.   

De acordo com investigações anteriores (Adams et al., 1996; Frone et al., 1992; Frone et al., 

1997, como citado por Carlson & Kacmar, 2000), prevê-se que que a relação entre o conflito 

e as suas consequências se correlacione, no caso da ITF, directa e negativamente com a 

satisfação na família, e no caso da IFT, com a satisfação com o trabalho. Ou seja a satisfação 
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decresce quando um individuo se debate para atingir as exigências de um domínio devido à 

interferência de outro domínio (Carlson & Kacmar, 2000). Assim a interferência do Trabalho 

com um domínio deverá correlacionar-se negativamente com a satisfação nesse domínio, pelo 

que se coloca a quinta questão de investigação: Poder-se-á afirmar que a Interferência do 

Trabalho com os domínios “Família” e “Lazer” se relaciona negativamente com a 

satisfação nesses domínios? 

Vários outros estudos demonstraram a que o CTF leva a um decréscimo significativo tanto na 

satisfação com o trabalho (Bacharach, et al., 1991; Thomas and Ganster, 1995; Kossek and 

Ozeki, 1998, como citados por Engle & Prince, 2011) como na satisfação com a vida 

(Perrone and Worthington, 2001; Adams, et al., 1996; Kossek and Ozeki, 1998 como citados 

por Engle & Prince, 2011). Pressupondo que o mesmo se passe com a ITV, já que esta inclui 

uma faceta do CTF, sendo a ITF empiricamente comprovada como a mais forte, formula-se 

uma sexta questão de investigação: Será que a Interferência Trabalho – Vida se relaciona 

negativamente com a Satisfação Profissional? 

 

3. Método 

3.1. Participantes  

A amostra, aleatória, é constituída por 61 indivíduos (22 são do sexo masculino - 36,1% - e 

39 do sexo feminino - 63,9), com idades compreendidas entre os 20 e os 63 anos de idade 

(M=38,41;DP=12,03), em que mais de cinquenta por cento (50,8%) não têm filhos. 

Quanto às habilitações literárias, a maioria dos participantes refere ter formação superior 

(62,3%), seguidos dos participantes com ensino secundário (27,9%), e dos que obtiveram 

formação igual ou inferior ao 9º ano de escolaridade (9,9%).  

As horas de trabalho semanais variam entre as 4 e as 60 horas (M=38,14;DP=12,74), sendo 

que 63,9% dos indivíduos têm flexibilidade de horário. Quanto ao tempo de trabalho na 

função, a maioria dos participantes refere ocupar a mesma função há mais de 10 anos 

(50,8%), seguindo-se aqueles que trabalham na sua função há menos de 5 anos (37,7%), e por 

fim apenas 11,5% ocupam a função entre 5 a 10 anos. 
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3.2. Instrumentos 

3.2.1. Inventário sobre a Saliência das Actividades (ISA)  

Este Inventário foi um dos instrumentos de avaliação psicológica desenvolvido a partir do 

projecto internacional “Work Importance Study” (WIS, Ferreira-Marques & Miranda, 1995), 

cujo objectivo era o de melhor clarificar a importância relativa do trabalho em comparação 

com as outras actividades desempenhadas pelos indivíduos.  

Este projecto teve o seu início em 1979, na conferência inaugural em Cambrige, onde se 

estipularam as 4 etapas a seguir: 1 – revisão de literatura e planeamento do estudo piloto; 2 – 

estudos piloto e desenvolvimento dos instrumentos; 3- o estudo principal; 4 – follow-up. Com 

base na revisão de literatura foram identificados os problemas principais, e efectuados 

progressos relativamente a uma taxonomia geral e uma taxonomia de valores de trabalho, e 

os constructos relativos à saliência do trabalho refinados. Foi adoptado e corrigido o modelo 

hierárquico de saliência dos papéis Kidd e Knasel (1979 como citado por Ferreira-Marques & 

Miranda, 1995), que consistia na importância dos componentes comportamentais, cognitivos 

e afectivos. Equipas internacionais esboçaram as especificações e itens experimentais para a 

construção da Escala de Valores (Values Scale) e do Inventário sobre a Saliência das 

Actividades (Salience Inventory), discutidos e revistos nas duas conferências realizadas em 

1980, levando à construção destes instrumentos de medida. Foi então realizado um estudo 

piloto a nível internacional, que após a análise estatística dos dados resultou em algumas 

alterações nos dois instrumentos de medida. Procedeu-se então ao estudo principal, 

envolvendo os países participantes, que abrangeram os cinco continentes (Ferreira-Marques 

& Miranda, 1995).              

O Inventário sobre a Saliência das Actividades (ISA) mede a importância relativa dos cinco 

principais papéis – Estudante, Trabalhador, Serviços à comunidade, Casa e Tempos Livres. 

Este instrumento é constituído por três Escalas: a Escala de Participação (Participation); a 

Escala de Adesão (Commitment); e a Escala de Valores e Actividades (Values Expectations). 

A Escala de Participação (50 itens) tem como objectivo avaliar o que os indivíduos fazem ou 

fizeram recentemente em cada um dos papéis, sendo, deste modo uma componente 

comportamental. A Escala de Adesão (50 itens) visa avaliar o que os indivíduos sentem 

relativamente a cada um dos papéis, representando assim uma das componentes afectivas. A 

Escala de Valores e Actividades (90 itens) representa a outra componente afectiva, a qual 
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avalia o grau pelo qual os indivíduos têm ou terão, de momento ou no futuro, para realizar 

valores importantes em cada um dos cinco papéis (Niles & Goodnough, 1996). 

De referir que, dado o âmbito do presente estudo, apenas foram aplicadas duas escalas, a 

Escala de Participação e a Escala de Adesão, da forma portuguesa do Inventário sobre a 

Saliência das Actividades (3ª edição), o qual no âmbito do WIS em Portugal indicou 

coeficientes de precisão superiores a 0,80 (Ferreira-Marques, 1995), confirmados 

empiricamente em vários estudos (Afonso, 1987; Lima, 1998; Martins, 2010; Martins, 2012).  

A folha de resposta inclui as instruções, seguidas da descrição dos papéis avaliados. É dado 

ainda um exemplo de resposta ao primeiro conjunto de cinco itens da Escala da Participação, 

sendo que as questões relativas a esta parte são precedidas pela frase “O que realmente faz ou 

fez recentemente em … actividades de …”, e as da Escala de Adesão pela frase “O que sente 

em relação a … actividades de …” (Lima, 1998). É solicitada a resposta às questões de 

ambas as Escalas com base numa escala de Likert de 1 a 4: 1 – Nunca ou raramente; 2 – 

Algumas vezes; 3 – Frequentemente; 4 - Quase sempre ou sempre.  

 

3.2.2. Questionário sobre Equilíbrio entre o Trabalho e a Vida (QETV)1 

Este instrumento tem por base o “Survey on Work-Life Balance” desenvolvido por Keeney et 

al. (2013), com o objectivo de avaliar a interferência do trabalho com os domínios de vida.  

Com base numa revisão da literatura existente, os autores identificaram oito domínios para 

além do trabalho: Serviço à Comunidade, Educação, Família, Amizades, Saúde, Gestão 

Domestica, Lazer e Relações Românticas. Foram criadas descrições para cada domínio, 

presentes nas instruções, para garantir que os participantes compreendessem a natureza das 

actividades que se qualificassem como participação nesse domínio (Keeney et al., 2013). Este 

questionário possui 48 itens, criados pelos autores com base numa revisão de escalas 

existentes, e seleccionados com base em estudos piloto e na discussão sobre os mesmos. São 

assim 6 itens referentes a cada domínio, discriminando entre interferência com base no tempo 

(3 itens) e interferência com base na tensão (3 itens). 

A resposta aos itens é dada com base numa Escala de Likert de 1 a 5: 1 - Discordo 

Totalmente; 2 – Discordo; 3 - Não concordo nem discordo; 4 – Concordo; 5 - Concordo 

Totalmente. 

1 -Traduzido e adaptado por M. Anjos e R. Lima Anjos & Lima (2013) com base no “Survey on Work-Life 

Balance” (Keeney et al., 2013), tendo-se pedido previamente autorização aos autores. 
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Relativamente ao índice de consistência interna, os alfas de Cronbach interdomínios variam 

entre .90 e .94, sendo o coeficiente de precisão de .97 para a medida global de interferência 

do trabalho com a vida, formada pela média das pontuações de interferência entre domínios.  

Previamente ao presente estudo, o “Survey on Work-Life Balance” foi traduzido e adaptado 

para Português, e realizado um estudo piloto de modo a verificar a aplicabilidade deste 

instrumento de medida. A amostra do estudo piloto era constituída por 35 participantes, com 

idades compreendidas entre os 21 e os 66 anos (M=36,1; DP=13,9) sendo 14 homens (40%) e 

21 mulheres (60%). Os alfas encontrados interdomínios variaram entre .91 e .96, e a medida 

global apresentou um alfa de .97, tendo sido mantidos todos os itens presentes na versão 

original do questionário para o presente estudo. Estes resultados revelaram-se semelhantes 

aos apresentados pelos autores na sua investigação (Keeney et al., 2013).      

 

3.2.3. Escala de Satisfação com os Papéis de Vida (ESPV) 
 
A ESPV é um instrumento de medida recentemente desenvolvido (Janeiro & Lima, 2011), e 

que tem como principal objectivo avaliar a satisfação dos indivíduos relativamente ao 

desempenho em diferentes papéis de vida – Trabalho, Família, Lazer e Amigos. 

  

A Escala, inicialmente composta por 12 itens, foi utilizada em dois estudos, nomeadamente 

um Estudo com uma amostra de trabalhadores do sector farmacêutico (Janeiro & Lima, 

2012), que revelaram a necessidade de melhorar a escala. Os coeficientes de precisão 

apurados nessas investigações revelaram-se bastante elevados para a escala global, sendo o 

valor de Alfa de Cronbach de 0.83, no entanto os alfas para as escalas de Satisfação com a 

Família e de Satisfação com o Lazer não foram tão satisfatórios (.53 e .61 respectivamente). 

Já para a escala de Satisfação com o Trabalho o alfa encontrado foi bastante satisfatório (.87).  

  

Contudo, estes resultados não corroboraram as análises factoriais, tendo sido indicadores da 

necessidade de eliminar e reformular alguns dos itens de modo a obter-se a estrutura 

conceptualmente proposta para o seu desenvolvimento - satisfação com o papel de 

trabalhador, familiar e de lazer (Janeiro & Lima, 2012). Foi também efectuada uma análise 

correlacional com a Escala de Satisfação com a Vida (Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 

1985, citado por Janeiro & Lima, 2012), verificando-se o potencial de utilização da medida 

do total da ESPV para a avaliação da satisfação com a vida no geral.  
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Assim, e após eliminação e reformulação de itens, a actual versão da ESPV, utilizada na 

presente investigação, é composta por 11 itens que permitem avaliar os seguintes papéis: 

Trabalho (4 itens), Família (3 itens), Lazer (3 itens) e Amigos (1 item). As respostas aos itens 

são dadas pelo participante através de uma escala de Likert de 5 pontos, que vai desde 

“Discordo Totalmente” a “Concordo Totalmente”.  

 

3.3. Procedimento 

Inicialmente foi solicitada apenas a uma Organização do sector público autorização para 

proceder à recolha dos dados. Contudo, dado o reduzido número de protocolos, houve 

necessidade de recolher mais, o que acabou por se fazer, aleatoriamente, solicitando as 

respostas aos 3 questionários a outros adultos trabalhadores. 

De salientar que a recolha de dados foi efectuada por e-mail, dado que a Organização em 

causa tem vários departamentos situados em diversas cidades do país, razão pela qual houve 

necessidade de criar uma versão informatizada em PDF dos instrumentos, em que na primeira 

página se encontrava uma breve apresentação e os objectivos do estudo, as instruções gerais 

de preenchimento, a explicação do carácter confidencial e anónimo dos dados e os contactos 

para o caso de eventuais dúvidas (e-mail e telefone). Os instrumentos de medida foram 

respondidos de forma sequencial, sendo que em primeiro lugar responderam ao Inventário 

sobre a Saliência das Actividades, seguido do Questionário sobre Equilíbrio entre o Trabalho 

e a Vida, e por fim à Escala de Satisfação com os Papéis de Vida. Numa página final 

solicitava-se ainda o preenchimento de uma Ficha de Dados Pessoais, onde era pedido que 

indicassem a idade, o sexo, as habilitações literárias, o estado civil, o número de filhos, o 

tempo na função, o tempo na organização, se trabalhava por turnos e se tinha horário flexível, 

e o número de horas de trabalho semanais. De referir também que todos os itens dos 

Questionários e da Ficha de Dados Pessoais estavam marcados como “requeridos”, sendo que 

o envio só seria possível caso não faltasse nenhum item, não tendo havido deste modo 

nenhum questionário invalidado.          

4. Resultados 

Nesta secção são apresentados os resultados obtidos, procedendo-se, em primeiro lugar, à 

análise descritiva (cálculo das medidas de tendência central e de dispersão) e ao cálculo dos 
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coeficientes de precisão (alfa de Cronbach e alfa if item deleted) dos instrumentos de medida 

utilizados. De seguida, foi realizada uma análise correlacional, bem como comparações entre 

grupos (mais especificamente entre sexos relativamente aos papéis Trabalho e Casa), com o 

objectivo de responder às questões de investigação inicialmente formuladas. Por fim, 

procedeu-se à realização de uma análise factorial para a Escala de Satisfação com os Papéis 

de Vida, com o objectivo de contribuir para o estudo da validade deste instrumento.   

4.1. Análise Descritiva e Índices de precisão  

Quadro 1 – Médias, desvios padrão e Alfas de Cronbach relativamente ao ISA (Escalas 

Participação e Adesão), QETV (Total e dimensões), e ESPV (Total e dimensões) (N= 61) 

 

Variáveis N Média D.P. Alfa de Cronbach  

PE 61 2,12 ,83 .94 

PT 61 3,04 ,57 .81 

PSC 61 1,67 ,64 .93 

PC 61 2,20 ,61 .89 

PTL 61 2,62 ,54 .82 

AE 61 2,71 ,90 .94 

AT 61 3,53 ,46 .83 

ASC 61 2,62 ,82 .93 

AC 61 2,73 ,77 .91 

ATL 61 3,11 ,57 .85 

ITSC 61 3,37 ,85 .88 

ITED 61 3,27 ,88 .94 

ITFA 61 3,34 1,04 .94 

ITAM 61 3,27 1,08 .95 

ITSA 61 3,14 ,87 .95 

ITGD 61 3,28 ,81 .92 

ITLA 61 3,51 ,86 .93 

ITRR 61 2,96 1,05 .96 

ITVTOTAL 61 3,27 ,73 .98 

SP 61 3,66 ,87 .85 

SF 61 4,32 ,59 .70 

SL 61 4,09 ,63 .75 

STOTAL 61 4,00 ,45 .70 

PE= Participação Estudo, PT= Participação Trabalho, PSC= Participação no Serviços à Comunidade, PC= Participação Casa, PTL= 

Participação Tempos Livres, AE= Adesão Estudo, AT= Adesão Trabalho, ASC= Adesão Serviços à Comunidade, AC= Adesão Casa, ATL= 

Adesão Tempos Livres, ITSC= Interferência do Trabalho com Serviço Comunitário, ITED= Interferência do Trabalho com Educação, 

ITFA= Interferência do Trabalho com Família, ITAM= Interferência do Trabalho com Amizades, ITSA= Interferência do Trabalho com 

Saúde, ITGD= Interferência do Trabalho com Gestão Doméstica, ITLA= Interferência do Trabalho com Lazer, ITRR=Interferência do 
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Trabalho com Relações Românticas, ITV= Interferência do Trabalho com a Vida, SP= Satisfação Profissional, SF= Satisfação com a 

Família, SL = Satisfação com o Lazer, Stotal= Satisfação Total 

Relativamente às Escalas de Participação e de Adesão do ISA, cujo intervalo de resposta se 

situa entre 1 e 4, constata-se que a ordenação das médias é igual tendo em conta os cinco 

papéis, isto é, as médias mais elevadas situam-se pela seguinte ordem: Participação e Adesão 

Trabalho (M=3,04; DP=0,57; M=3,53;DP=0,46), Participação e Adesão Tempos Livres 

(M=2,62;DP=0,54; M=3,11;DP=0,57), Participação e Adesão Casa (M=2,20;DP=0,61; 

M=2,73;DP=0,77), Participação e Adesão Estudo (M=2,12;DP=0,83; M=2,71;DP=0,90), e 

Participação e Adesão Serviços à Comunidade (M=1,67;DP=0,64; M=2,62;DP=0,82). Assim, 

os resultados destacam a importância atribuída ao papel de trabalhador, e a menor 

importância a actividades desenvolvidas no contexto dos Serviços à Comunidade. De referir, 

ainda, a saliência do papel Tempos Livres, cujas médias são superiores às obtidas 

relativamente às actividades Casa e Estudo.  

No que se reporta aos índices de precisão em todas as dimensões de ambas as escalas do ISA, 

destaca-se a elevada consistência interna, situando-se os coeficientes entre .81 e .94 para a 

Escala de Participação e entre .83 e .94 para a Escala de Adesão, valores superiores ao 

patamar recomendado na literatura (Nunnally, 1978; Nunnally & Bernstein, 1994). 

A escala total de Interferência entre o Trabalho e a Vida apresenta um valor médio 

moderadamente elevado (M=3,27;DP=0,73), uma vez que a escala se situa entre 1 e 5, 

significando a resposta “3” “não concordo nem discordo”. Relativamente às dimensões do 

QETV, o domínio mais afectado pela interferência do trabalho foi o Lazer 

(M=3,51;DP=0,86), seguido dos domínios Serviço Comunitário e Família (M=3,37;DP=0,85 

e M=3,34;DP=1,04, respectivamente), encontrando-se de seguida os domínios Gestão 

Doméstica, Amizades e Educação com valores muito próximos (M=3,28;DP=0,81, 

M=3,27;DP=1,08 e M=3,27;DP=0,88, respectivamente), o domínio Saúde 

(M=3,14;DP=0,87), e por fim com valores mais baixos o domínio Relações Românticas 

(M=2,96;DP=1,05). Estes resultados parecem traduzir que, no geral, o trabalho não interfere 

nos papéis de vida dos participantes que constituem a amostra em estudo.  

À semelhança dos índices de precisão obtidos para as Escalas do ISA, verifica-se que todos 

os coeficientes para os diferentes domínios do QETV se situam entre .88 e .96, sendo o alfa 

de Cronbach para a escala total de .98, o que também traduz uma elevada consistência 

interna deste instrumento de medida. 
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Relativamente à Escala de Satisfação com os Papéis de Vida, o valor médio obtido para a 

Escala Total (M=4,00;DP=0,45), traduz, numa escala de 1 a 5, um elevado nível de 

satisfação. Contudo, tendo em conta as três dimensões, constata-se que a média mais elevada 

se reporta à Satisfação Família (M=4,32;DP=0,59), seguida da Satisfação Lazer 

(M=4,09;DP=0,63), e por fim da Satisfação Profissional (M=3,66; DP=0,87), o que parece 

traduzir que os indivíduos apesar de atribuírem mais importância ao papel de trabalhador, 

quer do ponto de vista comportamental quer afectivo, não revelam estar mais satisfeitos com 

o desempenho da actividade profissional comparativamente com os níveis de satisfação com 

a família e com as actividades de lazer. 

Uma vez mais, no que se reporta aos índices de precisão da ESPV e das respectivas 

dimensões, constata-se que os índices traduzem uma boa consistência interna, situando-se 

entre .70 e .85, ou seja, valores de acordo com o que é recomendável na literatura.   

De referir, ainda, que para todos os instrumentos foi efectuado o cálculo dos coeficientes alfa 

de cronbach if item deleted, tendo-se constatado que todos os itens parecem contribuir para a 

precisão das medidas. De referir, no entanto, que o Item 8 (Sinto-me satisfeito(a) com os 

amigos que tenho) pertencente à dimensão Satisfação com o Lazer da ESPV, quando retirado 

aumentaria o seu índice de consistência interna de .75 para .80, e que o Item 2 (Gosto do que 

faço na minha actividade profissional) da dimensão Satisfação Profissional da mesma Escala 

quando eliminado aumentaria o coeficiente alfa de Cronbach de .85 para .88.  

  

4.2. Análise Correlacional  

 

Previamente ao estudo correlacional procedeu-se ao estudo da distribuição das variáveis 

através do teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov, tendo-se verificado que apenas as 

variáveis Participação Trabalho, Participação Casa, Participação Tempos, Adesão Serviços à 

Comunidade, Adesão Casa, Adesão Tempos Livres, Interferência do Trabalho com o Serviço 

Comunitário, Interferência do Trabalho com a Vida e Satisfação Total seguem a distribuição 

normal. Deste modo, utilizou-se o coeficiente de Pearson (r) para as variáveis que seguem a 

distribuição normal, e o coeficiente de Spearman (p) para as que não seguem essa 

distribuição, como demonstrado na Quadro 2. 
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Com base na matriz de intercorrelações, constata-se que a tanto a Idade como o Tempo na 

Função se correlacionam negativa e significativamente com a Adesão ao Trabalho (r=-0,42; 

p<0,01 e r=-0,35; p<0,01, respectivamente), e negativamente, mas não significativamente, 

com a Participação no Trabalho (r=-0,11 e r=-0,14, respectivamente), respondendo-se 

afirmativamente à questão de investigação: Será que a Participação e a Adesão no Trabalho 

se relacionam negativamente com a idade e com o tempo desempenhado pelos indivíduos na 

função que exercem a sua actividade profissional? 

Quanto à questão de investigação ”Será que as horas de trabalho semanais se podem 

relacionar positivamente e a flexibilidade de horário negativamente com a Interferência 

Trabalho-Vida?”, os resultados permitem responder de forma parcial à mesma, uma vez que 

quanto às Horas de Trabalho Semanais, se verifica uma correlação positiva e significativa 

entre esta variável e ITV (r=0,35; p<0,01), enquanto que com a variável flexibilidade de 

horário, se verifica uma correlação positiva e não significativa com a ITV (r=0,12). 

Relativamente à questão de investigação “Poder-se-á afirmar que a Participação e Adesão 

num (determinado) papel se relacionam positivamente com a satisfação no desempenho 

dessa mesma actividade?”, verifica-se que a Participação no Trabalho se correlaciona 

positiva e significativamente com a Satisfação Profissional (r=0,34; p<0,01), e que a Adesão 

ao Trabalho se correlaciona positivamente com a Satisfação Profissional, embora esta 

correlação não seja significativa (r=0,19). Relativamente à Participação e Adesão ao papel de 

Tempos Livres foram encontradas correlações positivas e significativas para ambas com a 

dimensão Satisfação com o Lazer (r=0,45; p<0,01 e r=0,34; p<0,01, respectivamente). 

Quanto à Participação e Adesão ao papel Casa, também foram encontradas correlações 

positivas (mas não significativas) entre ambas as Escalas e a dimensão Satisfação com a 

Família (r=0,18 e r=0,22, respectivamente). Com base nestes resultados pode-se, assim, 

responder afirmativamente à questão de investigação, embora de forma parcial, considerando 

que nem todas correlações se revelaram significativas. 

Quanto à questão de investigação “Poder-se-á afirmar que a Interferência do Trabalho com 

os domínios “Família” e “Lazer” se relaciona negativamente com a satisfação nesses 

domínios?”, não se pode responder afirmativamente à mesma, uma vez que se verificam 

correlações muito baixas e negativas entre ITF e ITL e as dimensões da Satisfação (Família e 

Lazer) nesses domínios (r=-0,04 e r=-0,07, respectivamente). 
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Por fim, e no que se refere à questão de investigação “Será que a Interferência Trabalho – 

Vida se relaciona negativamente com a Satisfação Profissional?”, é possível responder 

afirmativamente à questão, uma vez que se verifica uma correlação negativa entre ITV e 

Satisfação Profissional (r=-0,17), apesar de não ser significativa.  

4.3 – Comparação entre grupos 

De modo a dar resposta à questão de investigação “Será a Participação e Adesão ao papel 

Trabalho mais elevadas relativamente aos indivíduos do sexo masculino, e a Participação e 

Adesão ao papel Casa aos indivíduos do sexo feminino?”, serão avaliadas as diferenças entre 

o sexo masculino e feminino relativamente à Participação e Adesão nos papéis Trabalho e 

Casa. Para tal, foi utilizado o Teste U de Mann-Whitney, o qual compara o centro de 

localização de duas amostras independentes de modo a detectar diferenças entre duas 

populações correspondentes, dado que não se verificam os pressupostos de normalidade das 

variáveis para a utilização de um Teste T de Student (Pestana e Gageiro, 2005). Deste modo 

no Quadro 3 são apresentados os resultados obtidos com base neste estudo comparativo. 

Quadro 3 – Comparação de médias e resultados do Teste U de Mann-Whitney entre sexos 

em relação às Escalas Participação e Adesão do ISA, para os papéis Trabalho e Casa  

 PT AT PC AC 
 M DP M DP M DP M DP 
Masculino 3,16 0,47 3,64 0,33 1,88 0,69 2,49 0,87 
Feminino 2,98 0,62 3,47 0,51 2,38 0,48 2,87 0,68 

Mann-Whitney U 357,000 376,500 251,000 310,500 
Z -1,083 -,793 -2,680 -1,782 
p-value ,279 ,428 ,007 ,075 

Nota: assinalados a negrito os  p-value significativos ao nível de significância 0,05.  PT – Participação Trabalho; AT 

– Adesão Trabalho; PC – Participação Casa; AC – Adesão Casa  
 

Os resultados indicam que os indivíduos do sexo masculino apresentam médias mais elevadas 

relativamente à Participação e Adesão ao papel Trabalho em comparação com os indivíduos 

do sexo feminino, e que estes apresentam valores médios superiores na Participação e Adesão 

ao papel Casa comparativamente ao sexo masculino. É, assim, possível responder 

afirmativamente à questão de investigação, sendo no entanto, de destacar que a única 

diferença significativa se verifica relativamente à escala Participação Casa (U=251; Z=-

2,680; p=0,007 < 0,05), e favoravelmente ao grupo do sexo feminino.  
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Foi também realizado um teste T de Student para ambos os sexos entre as variáveis 

Participação no Trabalho e Participação na Casa (dado que se verificam os pressupostos de 

normalidade para a utilização deste teste), e um Teste do Sinal (não paramétrico) entre as 

variáveis Adesão ao Trabalho e Adesão à Casa (dado que a variável Adesão ao Trabalho não 

apresenta normalidade nem simetria) (Pestana & Gageiro, 2005). Com base nestes estudos 

comparativos, constatou-se que a Participação e Adesão ao Trabalho apresentam médias 

superiores e diferenças significativas comparativamente com a Participação e Adesão ao 

papel Casa, tanto para os homens como para as mulheres da amostra em estudo.  

4.4 – Análise Factorial  

 

Foi também realizada uma análise factorial exploratória para Escala de Satisfação com os 

Papéis de Vida, através do método de análise em componentes principais com 

rotação varimax e normalização Kaiser  (Quadro 4), com o objectivo de contribuir para a 

validação deste instrumento de medida, recentemente construído e aperfeiçoado com base nos 

resultados dos estudos realizados com as anteriores versões experimentais do mesmo (Janeiro 

& Lima, 2011; Janeiro & Lima, 2012).  

 

Quadro 4 - Análise factorial exploratória em componentes principais com rotação varimax e 

normalização Kaiser da Escala de Satisfação com os Papéis de Vida 

Itens 
Factores Comunalidade 
1 2 3  

Item 1 0,87 -0,05 0,04 0,76 
Item 2 0,61 -0,33 0,24 0,53 
Item 3 -0,05 0,12 0,84 0,72 
Item 4 0,89 0,06 0,10 0,80 
Item 5 0,25 -0,02 0,79 0,69 
Item 6 0,01 0,89 0,10 0,80 
Item 7 -0,24 0,77 -0,16 0,68 
Item 8 0,03 0,43 0,16 0,21 
Item 9 0,13 0,83 -0,02 0,70 
Item 10 0,13 0,03 0,72 0,53 
Item 11 0,88 0,17 0,10 0,82 
% Variância Explicada 28,95 22,06 14,75  
KMO 0,67  
Teste de esfericidade de Bartlett 260,9   
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O Teste de esfericidade de Bartlett revela boas correlações entre os itens (sig. 0,00 < 0,05), e 

a medida de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) apresenta valores razoáveis  (0,67), comprovando a 

validade de uma análise factorial exploratória para esta amostra (Pestana & Gageiro, 2005).   

 

Foram identificados 3 factores, os quais explicam 65,76% da variância dos resultados. No 

factor 1, saturam os itens relativos à Satisfação Profissional: o Item 1 – Sinto-me satisfeito(a) 

com a minha actividade profissional; o Item 2 - Gosto do que faço na minha actividade 

profissional; o Item 4 - A actividade profissional que desempenho permite-me atingir os 

objectivos que pretendo; e o Item 11 - Sinto-me satisfeito(a) com as oportunidades que tenho 

na minha profissão. No Factor 2 saturam os itens relativos à Satisfação com o Lazer: o Item 6 

- Gosto do que faço nos tempos livres; o Item 7 - Sinto-me satisfeito(a) a ocupar o meu tempo 

em actividades de lazer; o Item 8 - Sinto-me satisfeito(a) com os amigos que tenho; e o Item 9 

- Estou satisfeito(a) com as oportunidades de realização pessoal que as actividades de lazer 

me proporcionam. Por fim, o Factor 3 revela uma saturação nos itens relativos à Satisfação 

com a Família: Item 3 - Sinto-me satisfeito(a) com o meu ambiente familiar; Item 5 - Sinto-

me satisfeito(a) com a minha família; e Item 10 - Gosto de ocupar o meu tempo em 

actividades com a família. De salientar, que destes itens, o que demonstra menor saturação 

relativamente aos outros é o Item 8 (0,43), o que o coloca muito próximo do limite (0,40) tido 

para a sua integração no Factor 2, e o que parece estar de acordo com o facto de quando 

eliminado (alfa if item deleted) ter levado a um aumento do índice de precisão da dimensão 

Satisfação com o Lazer. Estes resultados parecem, assim, corroborar as dimensões 

(Profissional, Família, Lazer) que se pretendiam medir com a Escala de Satisfação com os 

Papéis de Vida. 

 

5. Discussão 
 

O objectivo do presente estudo - investigar a relação entre Saliência dos Papeis e Conflito 

Trabalho-Não Trabalho, e o impacto das mesmas na satisfação com os papéis de vida - foi 

atingido, sendo que, de um modo geral, se respondeu afirmativamente às questões de 

investigação inicialmente formuladas. 

Tendo em conta os resultados obtidos, destaca-se o facto da importância emocional atribuída 

ao papel de Trabalhador poder diminuir com o passar dos anos, algo que já tinha sido 

afirmado por Super (1980), por um lado, por se tornar menos desafiante, e por outro, devido à 
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probabilidade de subir mais na carreira ser cada vez menor (quanto mais próximo se tiver da 

idade da reforma, limitações de tempo podem impedir de atingir as suas aspirações e 

expectativas). Também, as novas etapas nos estádios de desenvolvimento (como o casamento 

ou o nascimento de filhos) fazem surgir novas exigências que, para lhes dar resposta, obriga 

necessariamente a uma divisão do tempo e energia entre os papéis de Trabalho e Não 

Trabalho. Por outro lado, as correlações negativas e não significativas entre Idade e Tempo 

na Função e Participação no Trabalho podem sugerir que conforme o envolvimento 

emocional decresce também o tempo dedicado a esse papel diminui. Dado que a maioria dos 

participantes referem ocupar a mesma função, há mais de 10 anos (e também na mesma 

Organização), devendo as suas horas de trabalho ser as mesmas, tal pode ainda ser indicador 

de maiores níveis de absentismo e faltas ao trabalho.   

Também se verificam diferenças de género quanto ao envolvimento emocional e temporal, 

que, por um lado, suportam a conservação de uma visão acerca do papel do Homem e da 

Mulher relativamente às actividades laborais e domésticas. Por outro lado, os resultados 

relativamente à importância atribuída ao papel Trabalho comparativamente com o papel Casa 

indicam um padrão de mudança nessa visão, revelado nesta amostra por mulheres 

significativamente mais comprometidas e participativas nas actividades relacionadas com o 

trabalho. De facto, o único valor significativo encontrado na comparação entre os dois grupos 

relativamente ao envolvimento temporal e emocional nos papéis de Casa e Trabalho diz 

respeito à Participação na Casa, para as mulheres. Relativamente à média de horas semanais 

de trabalho para ambos os sexos, poderá ser interessante averiguar se ainda se verifica a 

tendência dos indivíduos do sexo feminino se dedicarem mais activamente às tarefas 

domésticas mesmo trabalhando um número de horas semelhante ao do sexo masculino, o que, 

se assim for, pode significar maior probabilidade de sentirem interferência do trabalho nas 

actividades domésticas.  

A nível da Saliência dos Papéis, o envolvimento afectivo (Adesão) e temporal (Participação) 

para com cada papel parece traduzir-se numa maior importância para a auto-imagem dos 

indivíduos (Carlson & Kacmar, 2000), influenciando positivamente a sua satisfação nesse 

papel. Estes resultados são apoiados por uma das proposições base da Teoria Life Span, Life 

Space (Super, 1980), afirmando que “as satisfações no trabalho e na vida dependem do grau 

com que um individuo encontra expressão para as suas capacidades, necessidades, valores, 

interesses, traços de personalidade e autoconceitos” (Super, Savickas & Super, 1996, pp. 

125). Perrone e Civiletto (2004) afirmam que a Adesão descreve a importância de um papel 
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para o autoconceito de um individuo, a qual, pesquisas anteriores, revelam ser um 

componente essencial para a saliência de um papel. Greenhaus e Beutell (1985) referem 

também que a saliência de um papel para um individuo faz com que este seja mais sensível a 

pressões ambientais, dado que o sucesso e as recompensas nesse domínio são importantes, o 

que por sua vez, leva a que despenda mais tempo nesse domínio de forma a dar resposta às 

suas exigências. Dado que o Trabalho e o Lazer são os domínios mais importantes na amostra 

em estudo, os indivíduos despendem também mais tempo nos mesmos de modo a dar 

resposta às suas exigências, tornando-se mais importantes para a sua auto-imagem, e como 

resultado apresentam correlações positivas com a satisfação nesses domínios. Também a 

hierarquia obtida para esta amostra apoia estas afirmações, sendo igual tanto para a 

Participação como para a Adesão nos vários papéis (Trabalho, Tempos Livres, Casa, Estudo e 

Serviços à Comunidade, por ordem decrescente). No entanto, salienta-se o facto de, apesar de 

atribuírem maior importância aos papéis Trabalho, Lazer e Casa, respectivamente, não 

significa necessariamente que se sintam mais satisfeitos com os papéis pela mesma ordem, 

revelando-se maiores níveis de satisfação com a Família, seguidos do Lazer, e menor 

Satisfação com a actividade profissional.      

    

As horas passadas no domínio Trabalho parecem ser tidas em conta como antecedentes da 

Interferência entre o Trabalho e o Não-Trabalho. Estes resultados são também consistentes 

com a Teoria dos Papéis (Kahn et al., 1964, como citado por Geurts & Demerouti, 2003) e o 

Modelo de Conservação de Recursos (Hobfall, 1989, citado por Geurts & Demerouti, 2003), 

sugerindo quanto mais horas forem dependidas no trabalho, menos tempo haverá disponível 

para responder às exigências noutros domínios. Já a Flexibilidade de Horário, não se revelou 

uma boa solução da Interferência entre o Trabalho e a Vida, contrariando a correlação 

negativa esperada. Estes resultados podem dever-se ao facto da flexibilidade de horário estar 

frequentemente associada a posições com horários de trabalho mais longos (Eiken, 2008). 

Shieman e Young (2010) abordam também esta questão, descobrindo na sua investigação, 

que o controlo de horário se encontra associado à tendência para as fronteiras entre os papéis 

Trabalho e Família se tornarem mais ténues (role blurring), a qual, por sua vez, anula a 

pressuposta correlação negativa entre controlo do horário e CTF. Voydanoff (2005, citado 

por Shieman & Young, 2010) refere-se ao controlo de horário como uma condição que 

aumenta a flexibilidade e o grau de permeabilidade entre as fronteiras do trabalho e da 

família, indefinindo (blurring) as fronteiras entre os papéis, o que se correlaciona 

positivamente com o CTF.  
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Quanto à influência da Interferência do Trabalho com os domínios, uma justificação para as 

fracas correlações encontradas, é que, nesta amostra, os participantes no geral referem níveis 

moderados de Interferência, assumindo uma posição relativamente neutra, não sentindo esta 

como tendo impacto nos níveis de satisfação com esses domínios.       

Já a medida total de Interferência do Trabalho com a Vida revela um impacto positivo na 

Satisfação Profissional, apoiando os resultados das várias pesquisas anteriores (Grandey, 

Cordeiro & Crouter, 2005; Engle & Prince, 2011). O facto de não ter sido encontrada uma 

correlação significativa, pode prender-se com o facto, e como já referido anteriormente, de 

que esta amostra reportou níveis baixos de interferência entre o trabalho e os papéis de vida. 

 

Dito isto, salienta-se que deve haver algum cuidado relativamente à interpretação dos 

resultados do QETV, instrumento este que foi traduzido e adaptado para propósitos da 

realização deste trabalho, dado que a reduzida dimensão da amostra (N=61) não permitiu 

realizar uma análise factorial exploratória com vista à validação do mesmo. A dimensão da 

amostra é assim também apontada como uma grande limitação desta investigação, tal como o 

seu carácter aleatório, não permitindo que estes resultados sejam generalizados para nenhuma 

entidade de negócios ou área específica. Outra limitação a apontar prende-se com o facto de 

terem sido tidos em consideração todos os domínios do QETV, não excluindo aqueles 

relativamente aos quais os participantes poderiam eventualmente não ter qualquer 

envolvimento. O QETV apenas avalia uma das facetas do constructo Conflito Trabalho-Vida 

(a Interferência Trabalho-Vida) sugerindo-se a realização de pesquisas que permitam melhor 

clarificar como o não trabalho pode afectar o trabalho (Interferência Vida-Trabalho). 

Os resultados relativamente à hierarquia de importância dos papéis sugerem algumas 

alterações na mesma relativamente aos resultados obtidos no WIS, levando a uma maior 

consideração dos outros papéis de vida para além do Trabalho e da Família no estudo da 

interface entre o Trabalho e o Não-Trabalho, tendo-se contribuído para o mesmo com a 

apresentação do QETV. Dada a pertinência do tema estudado em contexto organizacional, 

uma vez que o não conflito entre papéis leva ao sentimento de bem-estar e satisfação dos 

trabalhadores, e consequentemente ao empenhamento tendo em vista não só o próprio 

indivíduo mas também a produtividade e eficácia organizacionais, sugere-se a realização de 

mais investigações neste âmbito.  
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