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RESUMO 

 

Tendo em conta o facto de a participação das mulheres na força laboral ter-se 

tornado cada vez mais significativa, a par do número crescente de famílias constituídas 

por casais de trabalhadores, destaca-se a alteração cultural no estatuto social da condição 

feminina. Nesta sequência, vários estudos têm incidido na integração das mulheres no 

contexto laboral e nos obstáculos que estas encontram face ao regime patriarcal vigente, 

que parece ter impacto ao nível de algumas variáveis relacionadas com o trabalho. Assim, 

a presente investigação teve como objectivo estudar as variáveis Conflito Trabalho-

Família e Satisfação no Trabalho numa amostra de 125 trabalhadores, bem como o efeito 

moderador da variável género na relação entre as duas variáveis psicológicas em estudo. 

Os resultados obtidos revelaram que o Conflito Trabalho-Família se relaciona 

negativamente com a Satisfação no Trabalho, tendo-se constatado diferenças de género 

em relação às duas variáveis, bem como o papel moderador da variável género. 

Apresentam-se, ainda, implicações práticas dos resultados obtidos, algumas das 

limitações do presente estudo exploratório, bem como possíveis linhas futuras de 

investigação. 

 

Palavras-chave: conflito trabalho-família, diversidade de género, efeito moderador, 

satisfação no trabalho 
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ABSTRACT 

 

Taking into consideration rising significance of the participation of women in the 

workforce, as well as the increasing number of dual-earner families, we might focus on 

cultural change as far as the female social condition is concerned. Accordingly, several 

studies have focused on the integration of women in the working context and on the 

obstacles faced because of patriarchy, which suggests an impact on some work-related 

variables. Therefore, this research aimed to study the Work-Family Conflict and Job 

Satisfaction as well as the moderating effect gender has on the relationship between the 

two variables, using 125 workers as sample. The collected data revealed that Work-

Family Conflict has a negative correlation to Job Satisfaction, and that there are indeed 

gender-related differences concerning both variables, as well as a moderating role of the 

gender variable. Practical implications of the obtained results are also presented, along 

with some of the limitations of the present exploratory study, in addition to some possible 

future lines of investigation. 

 

Keywords: gender diversity, moderating effect, work-family conflict, work satisfaction  
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I. INTRODUÇÃO 

 

Hoje em dia, para que as organizações consigam assegurar uma posição de 

destaque e de sucesso, é-lhes cada vez mais exigido um elevado espírito de 

competitividade, que por sua vez se reflecte no quotidiano dos colaboradores, incitados a 

produzir mais e melhor. Para garantir o bem-estar dos mesmos, importa pensar que a 

vivência do ser humano enquanto profissional surge pautada por uma série de 

especificidades e contingências organizacionais, que têm impacto directo quer na 

produtividade, quer na satisfação com o trabalho. 

Numa perspetiva holística, a existência do trabalhador deve ser pensada enquanto 

elemento integrante de tantos sistemas quantos os seus papéis de vida, o que não deve 

permitir à organização desvalorizar a vivência de conflitos de papéis, nomeadamente o 

Conflito Trabalho-Família. Este é por si só um fenómeno bidirecional, capaz de marcar e 

deteriorar o desempenho profissional dos trabalhadores, pela forma como é em si mesmo 

um reflexo de um modo insuficiente de conciliação entre os dois papéis de vida mais 

frequentemente considerados: o trabalho e a família. Contudo, a forma como a Satisfação 

no Trabalho e os níveis de Conflito Trabalho-Família se fazem sentir na força laboral 

carece de uma distribuição transversal, particularmente quando se considera o género dos 

trabalhadores. Sobre as mulheres, sujeitas a condições, obstáculos e restrições que não 

são impostas aos seus colegas do sexo oposto, parecem continuar a recair uma série de 

factores que fazem delas entidades susceptíveis a uma existência laboral, se não 

incompleta, precária.  

A presente investigação tem como principais objectivos estudar, numa amostra de 

trabalhadores adultos, as diferenças de género ao nível do Conflito Trabalho-Família e da 

Satisfação no Trabalho, bem como a relação existente entre estas duas variáveis e o efeito 

moderador da variável género nessa relação. Apresentam-se o enquadramento teórico das 

temáticas em causa, a formulação das hipóteses de investigação, e a metodologia através 

da descrição da amostra, dos instrumentos de medida utilizados, e do procedimento 

adoptado. Por fim, procede-se à análise e discussão dos resultados obtidos, bem como a 

uma breve referência às limitações do presente estudo e a futuras linhas de investigação. 
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II. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

2.1. A Satisfação no Trabalho 

Sendo uma das variáveis mais estudadas no contexto da psicologia das 

organizações (Judge, Parker, Colbert, Heller, & Ilies, 2001), a Satisfação no Trabalho está 

muitas vezes associada tanto à produtividade e desempenho, como à realização pessoal 

dos colaboradores (Lima, Vala, & Monteiro, 1994). 

A Satisfação no Trabalho surge na literatura definida primeiramente por Locke 

(1969) como constituindo uma resposta afectiva de alguém, resultante de uma situação 

de trabalho. O mesmo autor viria a assumir que o trabalho por si só não constitui uma 

entidade, mas antes uma relação complexa entre tarefas, papéis, responsabilidades, 

interacções, incentivos e recompensas. Outros autores classificam este tipo de satisfação 

antes como uma atitude (Schneider, 1975, Weiss, 2002). 

Lima, Vala, e Monteiro (1988) referem a Satisfação no Trabalho como um 

elemento que traduz uma atitude positiva face ao trabalho e às experiências em contexto 

laboral, podendo também passar por um julgamento avaliativo do colaborador face ao seu 

trabalho e à organização a que pertence (Weiss, 2002). 

Por vezes explorada em conjunto com a motivação, a Satisfação no Trabalho 

tornou-se um foco de estudo teórico a partir do momento em que o modelo de trabalho 

taylorista começou a ser questionado. Desde então, a variável ganhou destaque e 

relevância ao estar associada à produtividade da empresa e à realização pessoal dos 

empregados (Silva, 1998), existindo posições teóricas distintas em relação à natureza dos 

seus determinantes (Lima, Vala, & Monteiro, 1988). Uma forma de pensamento sobre 

como analisar a Satisfação no Trabalho dá destaque às tarefas que constituem o descritivo 

de funções de cada colaborador. Outras correntes assumem que a Satisfação no Trabalho 

se relaciona com os objectivos e metas definidas para o trabalho, bem como com a 

participação directa dos colaboradores na estipulação das mesmas. Pressupõe-se, ainda, 

que a Satisfação no Trabalho resulta da forma como as expectativas dos colaboradores se 

encontram adequadamente niveladas quanto à situação de trabalho, e da resposta que a 

organização dá a essas mesmas expectativas.  

Perante esta panóplia de perspetivas teóricas face à Satisfação no Trabalho, Lima, 

Vala, e Monteiro (1988) pensaram uma tipologia de satisfação que decorre dos tipos de 

variáveis independentes contempladas para explicar a Satisfação no Trabalho enquanto 
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uma variável dependente, definida com base nas perspetivas anteriormente mencionadas. 

Foi assim conceptualizada uma nova variável (e também uma nova medida) – a satisfação 

organizacional; que contempla a resposta emotiva dos trabalhadores face às suas funções, 

e às relações propostas pelos modelos de satisfação situacional, individual, e interação 

social. 

O modelo situacional procede a uma explicação da satisfação dos trabalhadores 

pela via das características da própria situação de trabalho, não deixando de contemplar 

também os pressupostos motivacionais ou cognitivos dos trabalhadores. Esta perspectiva 

sublinha as variáveis que valorizam as características da função, os processos de tomada 

de decisão na organização e as formas de reforço existentes na empresa. No que toca ao 

modelo individual, as explicações para a satisfação destacam sobretudo aspectos de cariz 

motivacional, isto é, referentes aos valores dos sujeitos. As posições individuais 

evidenciam-se ao nível das diferenças entre as expectativas individuais e as respostas que 

a organização faculta para a realização dessas mesmas expectativas. Por sua vez, o 

modelo de interacção social coloca o seu enfoque na explicação da satisfação através da 

comparação e processamento sociais, bem como da informação e da cultura 

organizacionais. 

Considerando a forma como a Satisfação no Trabalho parece aproximar-se do 

modelo clássico de satisfação profissional de March e Simon (1958), é possível afirmar 

que a satisfação em causa é ainda influenciada pela compatibilidade entre as exigências 

do trabalho e as exigências dos outros papéis, nomeadamente o papel familiar, tendo em 

conta a sua centralidade na vida dos indivíduos. A partir do momento em que o trabalho 

é visto como um elemento que canaliza para si recursos de tempo e de energia, outrora 

aplicados nas responsabilidades familiares do trabalhador, pode surgir uma tensão que 

origina atitudes negativas face à actividade profissional (Grandey, Cordeiro, & Crouter, 

2005), antecipando-se, deste modo, uma relação negativa entre o Conflito Trabalho-

Família e a Satisfação no Trabalho (Bruck, Allen, Spector, 2002). 

 

2.2. O Conflito Trabalho-Família 

2.2.1. A disparidade de domínios  

Nos tempos que antecederam a revolução industrial, a principal forma de 

actividade económica envolvia os membros de uma família, e o trabalho das terras em 
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que os mesmos viviam. Assim, os conceitos de “trabalho” e “espaço doméstico” estavam 

interligados e quase sobrepostos, tendo um significado diferente daquele que é 

actualmente considerado (Anderson e Zinsser, 1988, cit. por Runté & Mills, 2004). 

A importância progressiva da actividade económica fez com que o termo 

“trabalho” se tornasse sinónimo de uma actividade remunerada, desenvolvida num “local 

de trabalho”. As noções de “domesticidade”, “casa/lar” e “família” evoluíram também no 

seio desse contexto de alterações laborais, surgindo aqui o “ideal doméstico” da esposa 

“não-trabalhadora”, enquanto símbolo do estatuto económico superior do homem, o 

“ganha-pão” da família. (Ryan, 1979, cit. por Runté & Mills, 2004; Strumingler, 1979, 

cit. por Runté & Mills, 2004; Weeks, 1990, cit. por Runté & Mills, 2004). 

Ao longo do tempo, o local de trabalho foi-se tornando cada vez mais associado 

ao homem e à masculinidade, contrastando directamente com a esfera doméstica, tornada 

sinónimo de mulher e feminilidade. Durante todo o séc. XIX e grande parte do séc. XX, 

era esperado do trabalhador masculino que o seu compromisso primário fosse para com 

a actividade laboral remunerada, enquanto que da mulher era antecipada apenas uma 

associação temporária ao local de trabalho – antes do casamento e por necessidade 

económica extrema (Anderson e Zinsser, 1988, cit. por Runté & Mills, 2004).  

Desde o final da década de 70 que vários estudos chamam a atenção para a 

intersecção entre trabalho e família (Gotlieb, Kelloway & Barnham, 1998, cit. por Runté 

& Mills, 2004; Gutek, Searle & Klepa, 1991; Hepburn & Barling, 1996; Kanter, 1977, 

cit. por Runté & Mills, 2004), referindo a existência de uma relação recíproca entre essas 

duas esferas da vida social, que frequentemente resultaria em conflitos e tensões (Frone, 

Russell & Cooper, 1992a; Gutek, Searle & Klepa, 1991). Esse tipo de ligação, assumida 

desde logo como adversa, foi apelidada de Conflito Trabalho-Família, com vários estudos 

a terem como objectivos a identificação das causas desse conflito e a sua resolução. Tal 

como referido previamente por Weedon (1993, cit. por Runté & Mills, 2004), considera-

se que a ideia de Conflito Trabalho-Família (e a forma como este tem sido estudado 

academicamente) dá suporte a um discurso político segundo o qual o trabalho ocupa uma 

posição de privilégio em relação à vida doméstica. 

Para muitos homens trabalhadores, o equilíbrio trabalho-família está ligado, entre 

outros aspetos, à prioridade que deve ser dada às tarefas profissionais, persistindo a 

expectativa de que serão as mulheres a adaptarem o seu regime de trabalho de modo a 

não comprometerem as “suas” responsabilidades domésticas e familiares (Thompson, 

2001, cit. por Watts, 2007). É a pressão cultural sobre as mulheres, no sentido de serem 
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elas a dedicar mais tempo aos filhos, que as posiciona como menos dedicadas ao trabalho, 

em comparação com os homens (Watts, 2007).  

Uma análise superficial mostra que a vivência doméstica e o trabalho moderno 

parecem estar em oposição entre si, pela forma como são abordados na literatura científica 

(Runté & Mills, 2004). O trabalho tornou-se a epítome da preocupação contemporânea 

com a utilização eficaz do tempo, enraizada nas noções de esforço, empenhamento 

organizacional e rapidez. Por outro lado, a vida doméstica é associada a sinónimos 

imagéticos de emoções positivas e alívio das pressões laborais. Mas na realidade, a vida 

doméstica tornou-se um prolongamento do trabalho, com as respectivas exigências em 

termos de balanceamento de tempo e esforço. Apesar de assim ser, a maioria da 

investigação nesta área continua a considerar as duas esferas como estando claramente 

separadas, e como podendo ou não ser conciliáveis, proporcionando um equilíbrio ou um 

conflito entre o desempenho dos dois papéis (Runté & Mills, 2004). 

Quanto à amplitude daquilo que constitui ou não “o trabalho”, permanece 

enraizada a noção de que este é sinónimo de actividade remunerada. O trabalho parental 

ou familiar não tem cabimento numa conceptualização deste tipo e o discurso corrente 

sobre o trabalho assume à partida a incompatibilidade entre a esfera do trabalho e a esfera 

da família (Runté & Mills, 2004). Por outro lado, o esforço dos trabalhadores por conciliar 

as exigências do trabalho e da família, surge tendencialmente de acordo com uma 

perspectiva segundo a qual as exigências do trabalho são prioritárias em relação às 

actividades a desempenhar em contexto familiar (Runté & Mills, 2004). 

 

2.2.2. Modelo de Papéis e Bidirecionalidade   

De acordo com Janasz e Behson (2007), os conflitos na relação entre trabalho e 

família estão associados a características situacionais (e.g., conflito de papéis) e a 

características demográficas (e.g., número de filhos), que podem resultar num aumento 

de turnover, absentismo, stress, burnout, redução nos níveis de satisfação e de 

empenhamento organizacionais, e insatisfação em termos de vida conjugal. A Teoria dos 

Papéis sugere ainda que o conflito ocorre quando as pessoas desempenham múltiplos 

papéis que são incompatíveis (Katz & Kahn, 1987, cit. por Da Silva & Rossetto, 2010). 

A maioria dos estudos sobre o conflito de papéis tem centrado a sua atenção na 

transferência de atitudes ou estados de humor negativos de um domínio para o outro, bem 

como nos efeitos da competição na utilização do tempo disponível para o exercício de 
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cada papel, isto é, no conflito baseado na tensão e no tempo (Edwards & Rothbard, 2000). 

Greenhaus e Beutell (1985) assumem também uma conceptualização bidirecional do 

conflito inter-papéis defendendo a distinção entre a interferência do papel profissional no 

papel familiar e a interferência do papel familiar no papel profissional. Wilson, Polzer-

Debruyne, Chen e Fernandes (2007) viriam a destacar a existência de duas direcções 

distintas (ligadas de forma recíproca) no que toca ao conflito de papéis na relação 

trabalho-família. A primeira está associada a aspectos estruturais ou de desenvolvimento 

da família: os conflitos surgem na família e têm impacto no comportamento, interferindo 

nas responsabilidades relacionadas com o trabalho. A segunda indica que a dedicação às 

tarefas desenvolvidas no trabalho pode dificultar o desempenho dos papéis ligados à 

família, isto é, as exigências de tempo para a realização profissional interferem nas 

responsabilidades familiares e geram conflito. Estas duas direcções indicam que o 

conflito pode ter a sua origem na família e interferir no trabalho ou vice-versa – 

bidirecionalidade, tal como sugerido anteriormente por Frone, Russel e Cooper (1992a). 

Assim, o conflito entre o papel profissional e o papel familiar ocorre quando a 

participação ou as emoções associadas à actividade profissional têm um efeito negativo 

no exercício do papel familiar. Pelo contrário, a interferência do papel familiar no papel 

profissional ocorre quando a participação numa actividade familiar colide com a 

participação numa actividade profissional (Greenhaus & Powell, 2003). Michel, Kotrba, 

Mitchelson, Clark, e Baltes (2011) sintetizam essas noções conceptualizando dois tipos 

de conflitos: conflito do trabalho para a família (grau em que a participação no papel 

familiar é dificultado pela participação no papel de trabalhador), e o conflito da família 

para o trabalho (grau em que a participação no papel de trabalhador é dificultado pelo 

cumprimento de papel familiar). 

De um modo geral, as pressões profissionais têm sido identificadas como uma 

fonte poderosa de conflito do trabalho para família, enquanto que as pressões familiares 

estão mais fortemente relacionadas com o conflito da família para o trabalho (Frone, 

Russel, & Cooper, 1992a; Frone, Yardley & Markel, 1997). No entanto, a investigação 

tem-se debruçado mais sobre a influência negativa da esfera profissional no desempenho 

do papel familiar do que o oposto (Frone et al., 1997; Greenhaus & Beutell, 1985; O'Neil, 

Greenberger, & Marks, 1994). Os autores justificam esta tendência pelo facto das 

interferências do domínio profissional no domínio familiar serem as mais frequentes 

(Frone et al., 1992a; Grzywacz & Bass, 2003; Gutek, Searle & Klepa 1991), 

possivelmente devido à permeabilidade assimétrica das fronteiras entre o domínio 
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familiar e profissional (Pleck, 1977 cit. por Frone, Russel, & Cooper, 1992b). Isto poderá 

significar que é mais tolerado que o domínio familiar seja influenciado pelas exigências 

profissionais, do que o domínio profissional pelas exigências familiares. 

Independente da modalidade segundo a qual acontecem, os conflitos entre estes 

dois domínios podem ter efeitos nocivos a nível individual - depressão, hipertensão e 

abuso de substâncias (Burke & Greenglass, 1999), e a nível organizacional (absentismo, 

redução do empenhamento organizacional, e aumento das intenções de turnover) 

(Greenhaus, Parasuraman & Collins, 2001) – tendo assim impacto no desempenho 

profissional, e também na qualidade de vida dos trabalhadores, fora do contexto laboral 

(Burchielli, Bartram, & Thanacoody, 2008; Jansz & Behson, 2007; Wilson et al., 2007). 

Estudos na área do empreendedorismo sugerem que o facto de trabalhadores terem tarefas 

familiares exigentes, é algo que contribui para o Conflito Trabalho-Família (Shelton, 

2006), que por sua vez aumenta a sensação de stress diário (Parasuraman, Purohit, 

Godshalk & Beutell, 1996), diminuindo os recursos cognitivos disponíveis para a 

actividade profissional (Rothausen, 2009), conduzindo a um desempenho profissional 

mais baixo (Shelton, 2006). Os conflitos com origem na família vêm assim representar 

um custo para a organização, tal como descrito por Scanfone, Caravalho e Tanure (2007, 

cit. por Da Silva & Rossetto, 2010). 

Por outro lado, conseguir equilibrar os papéis profissionais e familiares é algo que 

potencia o bem-estar e saúde psicológica dos indivíduos (Greenhaus & Allen, 2001, cit. 

por Eddleston & Powell, 2012). A forma como a família interfere no equilíbrio trabalho-

família, pode no entanto ser diferente para trabalhadoras e trabalhadores. Ergeneli, Ilsev 

e Karapınar (2010) sintetizaram algumas das implicações do Conflito Trabalho-Família, 

tendo chegado à conclusão que a Satisfação no Trabalho, no caso das mulheres, tem 

(quando comparada com a dos homens) mais probabilidade de ser negativamente 

influenciada pelo Conflito Trabalho-Família. Além disso, os autores verificaram também 

que as responsabilidades familiares podem ser um elemento que sobrecarrega as mulheres 

que trabalham, contribuindo para uma maior insatisfação para com as suas actividades 

profissionais.  

 

2.3. O Impacto do género na Satisfação no Trabalho e no Conflito Trabalho-Família 

Desde a década de 60 do séc. XX que as taxas de participação de mulheres na 

força laboral têm crescido, a par do número de famílias compostas por casais de 
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trabalhadores (Franco & Winqvist, 2002), acreditando-se que o emprego das mulheres 

influencia a divisão de tarefas domésticas, ao incitar o homem a aderir mais às exigências 

da casa (Sundström, 2003). 

O aumento do número de mulheres empregadas dá ainda suporte a uma alteração 

cultural em relação às mesmas na sociedade. Estas passaram a deter importância política 

suficiente para influenciar as condições da sua participação laboral e os seus ganhos, já 

que as ideologias e modelos políticos de bem-estar tendem a reflectir e acompanhar as 

atitudes de homens e mulheres face à presença feminina no mercado de trabalho (Walby, 

2000). 

 

2.3.1. O ideal doméstico e os discursos de inclusão/exclusão de género na esfera do 

trabalho  

“Trabalhos de homens” e “trabalhos de mulheres” eram pensados como sendo 

qualitativamente distintos e pertencentes a esferas diferentes (e opostas), traduzindo a 

defesa de um modelo de família constituído por um homem trabalhador e uma mulher 

dona-de-casa - uma suposta garantia para a normalidade, estabilidade social e protecção 

dos indivíduos. Desta forma, as escolhas profissionais das mulheres eram consideradas 

em relação ao casamento e às “suas” responsabilidades como prestadoras de cuidados, 

fazendo-se valer a superioridade masculina dentro do contexto doméstico pelas restrições 

impostas aos direitos das mulheres e pelas obrigações que lhes eram atribuídas (Kolinski, 

1993, cit. por Sundström, 2003). 

A exclusão das mulheres de numerosas áreas da força laboral foi atingida de dois 

modos distintos e culturalmente enraizados no mundo ocidental: a existência de barreiras 

directas à empregabilidade das mulheres - empregadores que optam por não contratar 

mulheres, maridos que não “permitem” que as suas esposas trabalhem e legislação que 

proíbe actividade feminina em certas categorias do trabalho; e a existência de um 

poderoso e crescente discurso de valorização do papel da mulher enquanto mãe e dona-

de-casa, paralelo ao discurso pujante da valorização do papel do homem enquanto 

“ganha-pão”. Cada discurso inclui um campo lexical particular (“trabalho”, “casa”, 

“empregado”, “mãe”) e um conjunto de pontos de referência (“trabalho” enquanto espaço 

público destinado a homens, “casa” como espaço privado idealizado para a presença da 

mulher e para o qual o homem regressa) que os ligam (Weeks, 1990 cit. por Runté & 

Mills, 2004). Já Kuhn e Wolpe (1978, cit. por Runté & Mills, 2004), por sua vez, 



  

    9 
 

apresentam um discurso distinto, segundo o qual a vida doméstica, ao constituir uma 

esfera separada, não seria, no caso das mulheres, mais do que um aspecto a somar à vida 

no trabalho.  

A adesão rígida a este tipo de papéis de género tem decaído nas últimas décadas, 

algo que se comprova pela crescente participação das mulheres no contexto laboral em 

todos os países (Powell, 2011, cit. por Eddleston & Powell, 2012). No entanto, ainda se 

espera das mulheres que trabalham, que consigam simultaneamente dar resposta ao “seu” 

papel familiar em casa (Lippa, 2005, cit. por Eddleston & Powell, 2012). Ou seja, mesmo 

quando estão empregadas, mantém-se a expectativa de que serão as mulheres os 

principais agentes de prestação de cuidados familiares e da gestão doméstica. Por outro 

lado, continua a ser esperado que as mulheres façam mais sacríficos em prol das carreiras 

dos seus cônjuges, do que o contrário - dos homens em relação às carreias dos seus 

cônjuges (Baldridge, Eddleston & Veiga, 2006).  

Nesta sequência, Ahl (2006) sugere que a responsabilidade doméstica das 

mulheres que trabalham coloca-as em desvantagem para competir com colegas 

masculinos no trabalho. É assim, nesta condição de desvantagem que as mulheres 

integram o mercado de trabalho, com entraves ao nível do seu desempenho máximo, pelo 

facto único de não estarem em congruência de género com o patriarcado vigente. Esses 

entraves deixam-se evidenciar muitas vezes por níveis de Satisfação no Trabalho e de 

Conflito Trabalho-Família marcadamente distintos dos seus colegas de trabalho 

masculinos. De acordo com a literatura, são várias as formas como o género se parece 

relacionar com aspectos ora organizacionais ou individuais, como por exemplo, uma 

maior tensão entre compromissos pessoais e profissionais a ser verificada nas mulheres 

(Watts, 2007), ou o casamento como potenciador do Conflito Trabalho-Família (Watts, 

2007), relativamente ao qual já Gyllstrom (1977, cit. por Greenhaus & Beutell, 1985) 

verificara que pessoas casadas experienciam maior Conflito Trabalho-Família em 

comparação com pessoas solteiras. 

Assim sendo, poderá afirmar-se que a visão tradicional sobre os papéis de género 

levou à tendência segundo a qual as mulheres são vistas como tendo mais 

responsabilidades no panorama familiar do que os homens, responsabilidades essas que 

não se vêem reduzidas quando as mulheres passam a integrar o mercado de trabalho 

(Belcourt, 1991; Cliff, 1998; Jurik, 1998; Loscocco & Leicht, 1993). Algo que de resto 

parece congruente com o facto de o ideal doméstico feminino se ter mantido relativamente 

inalterado ao longo de grande parte da primeira metade do séc. XX, tendo sido só a partir 
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de 1960 que as feministas de segunda vaga conseguiram negociar as legislações de 

igualdade no trabalho, com a abertura de várias vagas laborais para mulheres, na América 

do Norte. Na Europa, a participação efectiva das mulheres na força laboral também 

aumentou na segunda metade do séc. XX apesar da prevalência flagrante de disparidade 

salarial e de responsabilidades no domínio das exigências familiares (Olsen, 2001; 

Rubery, Smith & Fagan, 1999, cit. por Runté & Mills, 2004).  

 

2.3.2. Os géneros e as desigualdades no trabalho 

Ainda que de modo distinto em função do contexto particular de cada país, as 

modificações legais da regulamentação fiscal de casamentos e famílias, fizeram aumentar 

os direitos individuais e a independência económica das mulheres. Contudo, a falta de 

igualdade de género persistiu e a controvérsia mantém-se no que toca aos diferentes 

aspectos da segregação de género e discriminação no mercado de trabalho. Essa 

discriminação faz-se sentir mais proeminentemente na relação entre estruturas de 

rendimentos e a desigualdade salarial segundo o género, na segregação de género do 

próprio mercado de trabalho (com os mitos de “trabalhos para mulheres” e “trabalhos 

para homens”), nos horários e condições de trabalho das mulheres, nos custos de serviços 

de prestação de cuidados e nas obrigações domésticas divididas desigualmente entre 

membros do agregado familiar. 

No caso de Portugal, regista-se uma taxa de actividade feminina 

comparativamente elevada no contexto europeu – é um país no qual a participação das 

mulheres no mercado de trabalho é relativamente igualitária. Porém, constata-se a 

existência de desigualdade de género entre as mulheres que trabalham, destacando-se o 

elevado peso relativo das profissões intelectuais e científicas, ao mesmo tempo que se 

verificam desigualdades de género no acesso às profissões de natureza directiva 

(Carvalho, 2011). 

Para além das oportunidades desiguais, os níveis de remuneração também são 

diferenciados consoante o género de quem trabalha. Carvalho (2011) demonstrou como 

o nível remuneratório dos homens supera o das mulheres com recursos académicos 

idênticos e pertencentes à mesma classe social. Nesse estudo, verifica-se que quanto mais 

qualificada é a função, maior é a desproporção da pertença de homens e mulheres aos 

quantis mais bem pagos da população trabalhadora. Ou seja, a esmagadora maioria dos 

trabalhadores muito bem pagos são homens, cujos salários médios são 41% superiores 
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aos registados no seio da população feminina. O que significa que as mulheres mais bem 

pagas recebem bastante menos do que os homens que ocupam a mesma posição na 

distribuição masculina; algo flagrante a partir do momento em que o nível médio de 

escolaridade das mulheres é superior ao dos homens, tanto na população geral, como 

especificamente nos grupos que formam o topo de distribuição dos ganhos salariais 

(Carvalho, 2011). 

Para além da questão remuneratória, existem ainda estudos que demonstram o 

quão diferente é a experiência laboral das mulheres, quando comparada com a dos 

homens. Wiersma e Van den Berg (1991) encontram uma relação negativa entre o 

Conflito Trabalho-Família e a Satisfação no Trabalho, nas mulheres mas não nos homens. 

Ergeneli, Ilsev, e Karapınar (2010) antecipam que no caso de mulheres que trabalham, a 

Satisfação no Trabalho tem (quando comparada com a dos homens) mais probabilidade 

de ser negativamente influenciada pelo Conflito Trabalho-Família. Também a revisão de 

literatura de Kossek e Ozeki (1998) sobre conflito entre papéis, denota uma relação 

negativa entre Conflito Trabalho-Família e Satisfação no Trabalho. No entanto, essa 

mesma linha de estudos, não aponta diferenças entre géneros no que toca ao impacto da 

Satisfação no Trabalho na predição de Conflito Trabalho-Família.  

Com base na pesquisa efectuada, e tendo como principal objectivo analisar as 

diferenças de género e a relação entre as variáveis em estudo, formulam-se as seguintes 

hipóteses de investigação:  

H1: O Conflito Trabalho-Família relaciona-se negativamente com a Satisfação 

no Trabalho.  

H2: Esperam-se diferenças de género quanto ao Conflito Trabalho-Família e à 

Satisfação no Trabalho.  

H2a: As mulheres têm níveis de Conflito Trabalho-Família superiores aos dos 

homens. 

H2b: As mulheres têm níveis de Satisfação no Trabalho inferiores aos dos homens 

H3: A relação entre o Conflito Trabalho-Família e a Satisfação no Trabalho é 

moderada pelo género. 
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III. MÉTODO 

 

3.1. Participantes 

Neste estudo foi utilizada uma amostra constituída por 125 adultos trabalhadores, 

77 (61.6%) do género feminino e 48 (38.4%) do género masculino. Em relação ao estado 

civil, 54 (43.2%) dos participantes são solteiros, 18 (14.4%) vivem em união de facto ou 

coabitam com o cônjuge, 44 (35.2%) são casados, 7 (5.6%) divorciados e 2 (1.6%) são 

viúvos.  

Em termos de faixa etária da amostra, 41 (32.8%) indivíduos têm entre 20 e 29 

anos de idade, 31 (24.8%) entre 30 e 39 anos, 24 (19.2%) entre 40 e 49, 23 (18.4%) entre 

os 50 e 59 anos, e 6 (4.8%) entre 60 e 69 anos de idade. No que se refere ao número de 

filhos, 67 (53.6%) dos participantes referem não ter filhos, sendo que 52 (41.6%) têm um 

ou dois filhos, e 6 (4.8%) têm mais do que dois filhos. Quanto às habilitações literárias, 

6 (4.8%) completaram o 3º Ciclo do Ensino Básico (9º ano de escolaridade), 28 (22.4%) 

têm o Ensino Secundário, 59 (47.2%) têm Licenciatura ou Bacharelato, e 32 (25.6%) 

participantes concluíram o Mestrado. 

Por fim, e em termos de rendimento anual, no que se reporta à amostra total em 

estudo, 26 (20.8%) participantes referem um valor inferior a 7000€, 54 (43.2%) indicam 

um valor entre 7000€ e 20000€, 22 (17.6%) um valor entre 20000€ e 40000€, e 23 

(18.4%) referem ganhos anuais superiores a 40000€. 

Apresenta-se, ainda, a distribuição dos dados demográficos em função da variável 

género (Quadro 1). É possível constatar que, independentemente do género, há uma 

tendência para maioritariamente os participantes serem solteiros (77) ou estarem casados 

(44), terem idades compreendidas entre os 20 e os 39 anos (72), não terem filhos (67) ou 

terem 1 ou 2 filhos (52), e terem frequentado o ensino superior (91). Relativamente ao 

rendimento anual, verifica-se uma distribuição mais equitativa entre os géneros, embora 

se destaque o facto dos participantes masculinos terem como frequência mais baixa a que 

se situa na categoria “Menos de 7000€”, enquanto que nos participantes do género 

feminino a frequência mais baixa se situa no polo oposto, isto é, na categoria “Mais de 

40000€”. 
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Quadro 1. Distribuição da amostra por género (N=125) 

 
  Masculino Feminino 

  (n=48) (n=77) 

Estado Civil Solteiro/a 15 39 

 Numa união de facto / coabitação 

com cônjuge 

7 

 

11 

 Casado/a 23 21 

 Divorciado/a 2 5 

 Viúvo/a 1 1 

    

Faixa etária Entre 20 e 29 anos 11 30 

 Entre 30 e 39 anos 10 21 

 Entre 40 e 49 anos 8 16 

 Entre 50 e 59 anos 13 10 

 Entre 60 e 69 anos 6 0 

    

Nº de filhos Sem filhos 20 47 

 1 ou 2 filhos 25 27 

 Mais de 2 filhos 3 3 

    

Habilitações Literárias 3º Ciclo do Ensino Básico (9º ano) 3 3 

 Ensino Secundário 13 15 

 Licenciatura/Bacharelato 19 40 

 Mestrado 13 19 

    

Rendimento Anual Menos de 7000€ 5 21 

 Entre 7000€ e 20000€ 13 41 

 Entre 20000€ e 40000€ 12 10 

 Mais de 40000€ 18 5 

 

 

 

3.2. Instrumentos  

Com o intuito de realizar a recolha de dados, foi utilizada uma metodologia 

quantitativa através da aplicação online de dois instrumentos de medida: a Escala de 

Conflito Trabalho-Família e a Escala de Satisfação Organizacional. Adicionalmente, 

foram também recolhidos os dados demográficos (idade, género, estado civil, profissão, 

número de filhos e rendimento anual) com base nos quais foi possível proceder à 

descrição da amostra. 

 

 



  

    14 
 

3.2.1. Escala de Conflito Trabalho-Família  

Para avaliar o Conflito Trabalho-Família, nesta investigação, foi utilizada uma 

tradução e adaptação para a língua portuguesa da Escala de Conflito Trabalho-Família 

(Carlson, Kacmar & Williams, 2000), realizada por Chambel (2014, cit. por Marques, 

2014). 

A escala tem como objectivo avaliar o Conflito Trabalho-Família assumindo a sua 

multidimensionalidade - conflito baseado no tempo, na tensão e no comportamento. Estas 

dimensões têm correspondência directa com aquelas que foram verificadas por Greenhaus 

e Beutell (1985) aquando o estudo da bidirecionalidade do Conflito Trabalho-Família. A 

escala é originalmente constituída por 18 itens, divididos por 6 subescalas. Para responder 

a cada um dos itens ou afirmações, os participantes utilizam uma escala de resposta tipo 

“Likert”, que vai de 1 (“discordo fortemente”) a 5 (“concordo fortemente”). As 

pontuações mais altas indicam níveis elevados de Conflito Trabalho-Família, enquanto 

os valores mais baixos indicam baixos níveis de Conflito Trabalho-Família. Embora seja 

dado destaque à importância das três dimensões do conflito, um estudo de validação desta 

medida permitiu aos autores verificar que todas as dimensões estavam fortemente 

correlacionadas entre si. Deste modo, tornou-se possível considerar a existência de uma 

só dimensão geral para esta escala.  

A tradução e adaptação utilizada consiste numa escala que pretende estudar a 

interferência do trabalho na família, englobando somente os itens que avaliam o conflito 

baseado no tempo e o conflito baseado na tensão. Os itens referentes ao conflito baseado 

no comportamento não foram incluídos no estudo, uma vez que se verificou que esses 

itens apenas seriam adequados para funções de gestão ou para funções que implicam 

elevadas competências profissionais. Este facto também foi verificado por Dierdoff e 

Ellington (2008), que comprovaram que a dimensão relativa ao comportamento era 

dependente da profissão, sendo apenas significativa para explicar o Conflito Trabalho-

Família em profissões com elevada interdependência funcional (e.g., funções de gestão e 

profissões que exigem trabalho em equipa). As respostas a este instrumento de medida 

são dadas numa escala tipo “Likert” de 5 pontos, que vai desde 1 “Quase nunca” até 5 

“Quase sempre”. No estudo desenvolvido por Chambel (2014, cit. por Marques, 2014), a 

escala de Conflito Trabalho-Família registou uma consistência interna de .92. Marques 

(2014) registou, para o mesmo instrumento de medida, uma consistência interna de .91, 

enquanto Gramacho (2014) obteve um índice de consistência interna mais elevado, 

especificamente .94. 
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3.2.2. Escala de Satisfação Organizacional  

Nesta investigação, foi utilizada a Escala de Satisfação Organizacional 

desenvolvida por Lima, Vala e Monteiro (1994), que tem como objectivo estudar a 

Satisfação no Trabalho, tanto ao nível global como ao nível de diferentes dimensões ou 

facetas do trabalho. Lima e colaboradores (1994) desenvolveram esta medida 

considerando que a Satisfação no Trabalho passa por uma atitude e estado emocional 

positivos, face ao trabalho e às experiências em contexto laboral. 

A Escala em si é constituída por 8 itens, dos quais 7 avaliam as diferentes facetas 

do trabalho (perspectivas de promoção, o departamento onde se trabalha, a relação com 

os colegas, a remuneração, a competência do superior, o trabalho realizado, e as 

competências dos colegas). O outro item consiste num indicador de satisfação geral no 

trabalho, que tem em conta todos os aspectos do trabalho e a vida na organização. As 

respostas são dadas numa escala tipo “Likert” de 7 pontos, que vai desde 1 

(“Extremamente insatisfeito”) até 7 (“Extremamente satisfeito”), correspondendo ao grau 

em que os indivíduos estão de acordo com as afirmações apresentadas. Apesar de não ter 

sido possível perceber com precisão quais foram os valores de consistência interna 

obtidos por Lima e colaboradores (1994), um estudo desenvolvido por Duarte e Neves 

(2011) - no qual foram utilizados 5 dos 8 itens originais - obteve um índice de precisão 

de .71, sendo considerado um valor estatisticamente aceitável. Henriques (2009) utilizou 

o mesmo instrumento de medida, face ao qual obteve um índice de consistência interna 

de .81. Posteriormente, outros estudos também contribuíram para a análise da 

consistência interna desta Escala, ao utilizar 7 dos 8 itens originais, tendo os autores 

obtido índices de consistência interna de .80 (Borges, 2012), e de .85 (Marques, 2014).  

 

3.3. Procedimento 

Para efectuar a recolha de dados, foi criado um questionário online na plataforma 

Qualdrics que incluiu uma nota introdutória sobre o estudo (com o respectivo 

enquadramento e objectivos), o carácter voluntário e anónimo das respostas, a Escala de 

Conflito Trabalho-Família, a Escala de Satisfação Organizacional e uma ficha de dados 

pessoais, através da qual se obtiveram os dados demográficos (idade, género, estado civil, 

profissão, número de filhos e rendimento anual), necessários para a descrição da amostra. 

Ao longo do mês de Maio, o endereço de acesso foi enviado a várias pessoas empregadas, 

com mais de 18 anos de idade, tendo-lhes sido solicitado que divulgassem o questionário 
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junto de outras pessoas que estivessem interessadas em colaborar, e que se encontrassem 

nas mesmas condições, isto é, serem adultos trabalhadores. 

 

IV. RESULTADOS 

 

Nesta secção são apresentados e analisados os resultados obtidos na presente 

investigação. Primeiramente, foi realizada a análise descritiva das respostas aos vários 

instrumentos (com medidas de tendência central e de dispersão), e da precisão, através do 

cálculo dos coeficientes Alpha de Cronbach. Procedeu-se, ainda, a um estudo 

correlacional entre as medidas utilizadas, e à análise de regressão linear simples no 

sentido de confirmar ou infirmar as hipóteses de investigação inicialmente formuladas.  

 

4.1. Análise Descritiva e Índices de Precisão 

 

O Quadro 2 apresenta as médias, desvios-padrão e índices de precisão do Conflito 

Trabalho-Família e da Satisfação no Trabalho, globais, e para ambos os géneros. 

Considerando os valores das médias globais quer na Escala de Conflito Trabalho-Família 

(M= 2.56; D= 0.82), quer na Escala de Satisfação Organizacional (M= 4.06; D= 1.33), 

verifica-se a tendência para se observar valores médios ao nível do Conflito Trabalho-

Família e da Satisfação no Trabalho, uma vez que as escalas de Likert variam, 

respectivamente, entre 1 e 5, e 1 e 7. 

As médias obtidas quando considerada a variável género, revelam que os 

indivíduos do género feminino apresentam um valor mais elevado (M= 2.67) do que os 

do género masculino relativamente ao Conflito Trabalho-Família, e um valor menos 

elevado (M= 3.92) no que se refere ao nível da Satisfação no Trabalho. Tais resultados 

parecem estar de acordo com o que é expectável, isto é: quem tende a revelar um maior 

conflito entre os papéis trabalho e família, tenderá a manifestar uma menor satisfação ao 

nível do trabalho que desempenha. 
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Quadro 2. Estatística Descritiva e Índices de Precisão 

 

Escalas 
Global e 

Género 
Média Desvio Padrão 

Nº 

Itens 

    Alfa de 

Cronbach 

C.T.F.  Global 2.56 0.82 15 0.94 

S.T.  Global 4.06 1.13 8 0.89 

C.T.F. Feminino 2.67 0.84 15 0.94 

 Masculino 2.40                      0.77 15 0.94 

S.T. Feminino 3.92 1.24 8 0.89 

 Masculino 4.29                      0.90 8 0.89         
C.T.F. – Conflito Trabalho-Família; S.T. – Satisfação no Trabalho 

 

Tal como já referido, para a análise da precisão procedeu-se ao cálculo do 

coeficiente Alpha de Cronbach, que possibilitou avaliar a consistência interna das escalas 

e o nível de discriminação dos itens. 

Numa primeira análise da Escala de Conflito Trabalho-Família, foi obtido um 

índice de consistência interna de .92. Contudo, verificou-se que o item 5 (“O meu trabalho 

permite-me ter tempo para cumprir com as minhas responsabilidades familiares”) 

apresentava uma correlação negativa com a Escala, sendo que a consistência interna desta 

aumentava quando o item era retirado, ao contrário dos restantes itens em que o valor do 

coeficiente de precisão da Escala baixava aquando a análise por exclusão de itens (alfa if 

item deleted). Dado que o item 5 está formulado de forma contrária aos restantes itens da 

Escala, optou-se pela inversão do mesmo, recodificando-o. Após a recodificação, o item 

5 já não se correlacionava negativamente com a Escala, tendo passado o índice de 

precisão de .92 para .94, valor que evidencia um elevado índice de consistência interna, 

uma vez que se situa acima de .70 (Nunnally, 1978; Nunnally & Bernstein, 1994). 

Adicionalmente, verificou-se que todos os itens da Escala de Conflito Trabalho-Família 

revelam um bom poder discriminativo, uma vez que todos apresentam uma correlação 

item-total superior a .30, mais especificamente correlações não inferiores a .48. 

Relativamente à Escala de Satisfação Organizacional, esta apresenta um índice de 

precisão de .88, valor considerado igualmente elevado em relação ao patamar mínimo 

exigido de .70 (Nunnally, 1978; Nunnally & Bernstein, 1994). Verificou-se que os itens 

desta Escala contribuem todos para a consistência interna da mesma (alfa if item deleted), 

e que, à semelhança da Escala de Conflito Trabalho-Família, todos os itens apresentam 

um bom poder discriminativo, dada a correlação item-total ser superior a .30, não sendo 

nenhuma das correlações inferior a .51.  
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4.2. Análise Correlacional 

 

Para realizar o estudo correlacional foi analisada a distribuição das variáveis 

aleatórias Conflito Trabalho-Família e Satisfação no Trabalho, tendo sido utilizados 

quatro critérios (coeficiente de assimetria, coeficiente de curtose, teste de ajustamento de 

Kolmogorov-Smirnov e gráficos Q-Q plots) segundo os quais se concluiu que seria 

possível considerar as referidas distribuições como aproximadamente normais. Assim, 

recorreu-se ao cálculo do coeficiente de correlação linear de Pearson, tendo-se obtido uma 

correlação de -.390 (ρ<0,01) entre as variáveis Conflito Trabalho-Família e Satisfação no 

Trabalho, o que sugere uma relação inversa, moderada e altamente significativa, 

permitindo corroborar a hipótese H1 (O Conflito Trabalho-Família relaciona-se 

negativamente com a Satisfação no Trabalho). 

Para testar a hipótese H2a (As mulheres têm níveis de Conflito Trabalho-Família 

superiores aos dos homens), e após se ter verificado a normalidade da distribuição da 

variável Conflito Trabalho-Família em função do género, foi realizado o Teste de 

Igualdade de Valores Médios para amostras independentes recorrendo à estatística de 

teste t com distribuição T(123) (Quadro 3). Com um valor p de .037 (p<0,05) é possível 

afirmar que o Conflito Trabalho-Família médio das mulheres é significativamente 

superior ao dos homens, corroborando-se assim a hipótese de investigação considera. 

Para testar a hipótese H2b (As mulheres têm níveis de Satisfação no Trabalho 

inferiores aos dos homens), procedeu-se de igual forma. Tendo-se verificado a 

normalidade da distribuição da variável Satisfação no Trabalho em função do género, 

efectuou-se um Teste de Igualdade de Valores Médios no qual se obteve um valor p de 

.029 (p<0,05) que permite afirmar que a Satisfação no Trabalho média das mulheres é 

significativamente inferior à dos homens, confirmando a hipótese de investigação em 

causa. 

Nesta sequência, ao confirmarem-se as hipóteses H2a e H2b, pode-se também 

afirmar que a hipótese H2 (Esperam-se diferenças de género quanto ao Conflito 

Trabalho-Família e à Satisfação no Trabalho) é corroborada, ao nível de significância de 

.05. 
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Quadro 3. Resultados Descritivos e Teste de Igualdade de Valores Médios 

   

Variável 
Global e 

Género 
Média 

Desvio-

Padrão 
T- student Valor-p 

C.T.F. 
Global 2.56 0.82   

Feminino 2.67 0.84 
1.795 0.037 

Masculino 2.40 0.77 

 

S.T. 

Global 4.06 1.13   

Feminino 3.92 1.24 
-1.917 0.029 Masculino 4.29 0.90 

C.T.F. – Conflito Trabalho-Família; S.T. – Satisfação no Trabalho 

 

 

Para testar H3 (A relação entre o Conflito Trabalho-Família e a Satisfação no 

Trabalho é moderada pelo género) e, consequentemente, efectuar um estudo de 

moderação, foi necessário em primeiro lugar criar um modelo de regressão linear onde a 

variável dependente é a Satisfação no Trabalho e a variável independente é o Conflito 

Trabalho-Família. Nesse sentido, optou-se por transformar as variáveis dependente e 

independente em z-scores para ter escalas comparáveis. Em seguida, foi criada uma nova 

variável que representasse a interacção entre a variável independente (Conflito Trabalho-

Família) e a variável moderadora (género), ou seja VI*M; ao terem-se inicialmente 

centrado as variáveis, evita-se a existência de multicolinariedade entre os preditores e a 

variável de interacção. Posteriormente, foi realizada uma regressão por blocos, 

primeiramente com os preditores isolados (a variável independente e a variável 

moderadora) e depois com a variável de interacção (VI*M).   

Assim, de acordo com uma metodologia de regressão linear, o efeito de 

moderação pode ser analisado de acordo com os dois modelos (Quadro 4). Os valores do 

coeficiente de determinação R2 ajustado permitem comparar a qualidade dos modelos que 

não têm o mesmo número de variáveis, e a análise dos valores de b e respetivas estatísticas 

de teste t permitem comparar o efeito de cada variável na Satisfação no Trabalho, nos 

dois modelos. 
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Quadro 4. Regressão Linear Simples 

 

Modelos Variáveis dependentes 
R2 

ajustado 
b t Sig. 

Modelo 1 Constante 
.145 

.003 .037 .971 

 C.T.F -.391 -4,702 .000 

Modelo 2 Constante 

.168 

.031 .375 .708 

 C.T.F. -.518 -5,065 .000 

 Interação C.T.F. - Género .363 2,081 .040 
Variável dependente: S.T. – Satisfação no Trabalho  

Variável independente: C.T.F. – Conflito Trabalho-Família e Interação C.T.F. - Género 

 

A análise dos coeficientes de determinação ajustados (R2 ajustado) mostra um 

pequeno aumento de valor do Modelo 1 para o Modelo 2. A partir do coeficiente do 

Modelo 2 é possível afirmar que 16.8% da variabilidade total da Satisfação no Trabalho 

é explicada pelo modelo 2. 

No Modelo 1, o valor da estatística t mostra que o Conflito Trabalho-Família 

possui um efeito significativo na predição da Satisfação no Trabalho (t= -4.702, p  0.000) 

pelo que se pode afirmar que a Satisfação no Trabalho depende significativamente, e de 

forma inversa, do Conflito Trabalho-Família. No Modelo 2, e com a introdução da 

variável preditora “Interação do Conflito Trabalho-Família com o Género”, verifica-se 

que a interação tem um efeito significativo sobre a Satisfação no Trabalho (t= 2.081, 

p<0.05), continuando no entanto a observar-se um efeito significativo do Conflito 

Trabalho-Família (t= -5.065, p  0.000). Deste modo, é possível afirmar que o género tem 

um efeito moderador na influência do Conflito Trabalho-Família na Satisfação no 

Trabalho, corroborando-se H3 (A relação entre o Conflito Trabalho-Família e a 

Satisfação no Trabalho é moderada pelo género). 

 

 

V. DISCUSSÃO 

 

Na medida em que foi possível estudar as diferenças de género quanto ao Conflito 

Trabalho-Família e à Satisfação no Trabalho numa amostra de trabalhadores, bem como 

o efeito moderador da variável género na relação entre estas variáveis psicológicas, pode 

afirmar-se que os objectivos propostos para o presente estudo foram atingidos. 
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Os resultados obtidos corroboram a hipótese H1 (O Conflito Trabalho-Família 

relaciona-se negativamente com a Satisfação no Trabalho), sendo esse um aspecto que 

está de acordo com estudos anteriores (Bruck e colaboradores, 2002; Kossek & Ozeki, 

1998), onde se demonstrara que a interferência do trabalho na esfera familiar influencia 

o nível de Satisfação no Trabalho. Relativamente a H2 (Esperam-se diferenças de género 

quanto ao Conflito Trabalho-Família e à Satisfação no Trabalho), esta foi formulada 

para confirmar, ou não, a relação entre o género e a Satisfação no Trabalho e entre o 

género e o Conflito Trabalho-Família, relações estas já contempladas na literatura 

(Ergeneli, Ilsev & Karapinar, 2010). Estas relações foram verificadas ao serem 

corroboradas as hipóteses H2a (As mulheres têm níveis de Conflito Trabalho-Família 

superiores aos dos homens) e H2b (As mulheres têm níveis de Satisfação no Trabalho 

inferiores aos dos homens). Tendo-se verificado a existência de uma relação negativa 

entre o Conflito Trabalho-Família e a Satisfação no Trabalho, foi ainda estudado o efeito 

moderador da variável género nessa mesma relação, corroborando-se a hipótese H3 (A 

relação entre o Conflito Trabalho-Família e a Satisfação no Trabalho é moderada pelo 

género). 

Assim, os resultados obtidos no presente estudo estão de acordo com a literatura 

que incide sobre a temática da diversidade de género e da relação desta com a articulação 

entre os papéis profissional e familiar dos trabalhadores. Stratton (2003, citada por Watts, 

2007), por exemplo, refere o facto de serem as mulheres empregadas a passarem mais 

tempo ocupadas com tarefas domésticas, quando comparadas com os seus parceiros, algo 

que tem desde logo um efeito potenciador ao nível do Conflito Trabalho-Família nas 

mulheres. Esse conflito proveniente da dualidade de papéis, isto é, a nível da gestão 

profissional e familiar, pode ainda afectar seriamente o desempenho das mulheres nestas 

duas esferas (Watts, 2007). 

A corroboração de que o Conflito Trabalho-Família se relaciona negativamente 

com a Satisfação no Trabalho, aproxima-se do estudo de Ergeneli, Ilsev e Karapinar 

(2010), em que se verificou que trabalhadores que experienciam altos níveis de Conflito 

Trabalho-Família tendem a sentir menos Satisfação no Trabalho. A confirmação de que 

as mulheres têm níveis de Conflito Trabalho-Família superiores aos dos homens e níveis 

de Satisfação no Trabalho inferiores aos dos homens, está também de acordo com as 

conclusões desse estudo, segundo as quais as mulheres seriam mais susceptiveis de 

experienciarem elevados níveis de Conflito Trabalho-Família quando comparadas com 

os homens. O mesmo estudo confirma ainda que, para as mulheres, a Satisfação no 
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Trabalho tem – em comparação com os homens – mais probabilidade de ser 

negativamente influenciada pelo Conflito Trabalho-Família, algo que poderá advir do 

facto das responsabilidades familiares que sobrecarregam as mulheres serem geradoras 

de níveis mais baixos de Satisfação no Trabalho. Para muitos trabalhadores, o equilíbrio 

trabalho-família está associado às suas responsabilidades domésticas e familiares, porém 

persiste a expectativa de que serão mais as mulheres do que os homens, a modificar o seu 

regime de trabalho para que estas não vejam comprometidas as responsabilidades que têm 

a “seu” cargo (Thompson, 2001 cit. por Watts, 2007). 

A presente investigação sensibiliza, assim, para a relevância da temática em 

estudo, tendo em conta os efeitos nocivos do Conflito Trabalho-Família (entre outros 

aspectos, em termos de produtividade quer para os colaboradores, quer para as 

organizações a que pertencem), bem como para uma reflexão sobre a mesma do ponto de 

vista do próprio conceito Conflito Trabalho-Família.  

Este conceito encontra-se relacionado com o compromisso profissional, que dá 

prioridade ao trabalho sobre todos os outros domínios da vida, que de resto deverão ser 

periféricos à actividade profissional (Spencer & Podmore, 1987 cit. por Watts, 2007) 

(algo incompatível, por exemplo, com o papel de mãe). Esse modelo de compromisso 

profissional e devoção à vida laboral coexiste com a noção de que o trabalhador ideal será 

aquele que tem tempo ilimitado para investir na sua profissão (Rapoport et al, 2002 cit. 

por Watts, 2007) – algo congruente com uma noção idealizada de masculinidade laboral, 

e com a tendência para marginalizar as mulheres inseridas no mercado de trabalho. Nesta 

sequência, refira-se que o conceito “trabalho-família” tende a excluir outros contextos 

que fazem parte da vida humana, tais como a comunidade, a cultura, a religião, o lazer, o 

associativismo e o percurso de vida dos indivíduos. O próprio binómio “trabalho-família” 

deixa ainda de parte uma considerável fatia da população constituída por solteiros/as, 

casais do mesmo sexo, famílias compostas por amigos que coabitam na mesma 

residência, indivíduos/casais mais velhos cujos pais e/ou filhos já não habitam com eles 

– enfim, situações em que a lógica de pensamento e segregação de género de acordo com 

a matriz heterossexual normativa não se aplica em pleno, e que até ao momento, não são 

alvo de estudo na literatura científica sobre o Conflito Trabalho-Família (Moen, 2011).  

A grande maioria das políticas organizacionais que focam a problemática 

“trabalho-família” são pensadas tendo em conta trabalhadores que criam filhos 

(Grzywack & Carlson, 2007 cit. por Moen, 2011), mas como já mencionado, a 

diversidade de estilos de vida, os modelos relacionais e as experiências inerentes são 
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aspectos demasiado vastos para permitirem que a vida de um trabalhador adulto se divida 

somente entre “trabalho” e “família”. A exclusão que é feita de todos os outros contextos 

que fazem parte da vida humana, é um aspecto fundamental para compreender a forma 

como as políticas organizacionais que tentam amenizar o conflito entre a esfera 

profissional e a esfera pessoal do trabalhador, são pouco adequadas (Stone, 2008, cit. por 

Moen, 2011). O simples facto dessas políticas se designarem por family-friendly espelha 

desde logo o seu direcionamento quase exclusivo para trabalhadores que têm filhos e 

responsabilidades a estes associados. São casos que merecem certamente um esforço por 

parte das organizações no sentido de minimizar o Conflito Trabalho-Família, o que 

também deveria ser constatado no que se refere aos trabalhadores que não têm filhos, ou 

seja, estes também deveriam ter direito a políticas que valorizem as suas vidas (Kelly & 

Moen, 2007). 

O estudo desenvolvido reúne evidências gerais que apoiam a ideia de que níveis 

elevados de Conflito Trabalho-Família são prejudiciais não só para os indivíduos (na 

medida em que afectam o seu bem-estar), mas também para as organizações, com as quais 

a Satisfação no Trabalho se relaciona. Assim sendo, é importante promover, no seio das 

organizações, estratégias que se adequem às necessidades específicas dos trabalhadores, 

e que lhes permitam conciliar o trabalho com a vida pessoal. Práticas organizacionais que 

se dirijam a esse tipo de conciliação podem ser, assim, uma mais-valia não só para a vida 

dos indivíduos, mas também para as organizações que os acolhem. No contexto 

português, as medidas deste tipo disponibilizadas pelas organizações são avaliadas como 

escassas, tendo alguns indivíduos de encontrar soluções de carácter privado para lidar 

com a maioria das questões familiares ou domésticas (Guerreiro & Abrantes, 2007). Este 

tipo de consequências poderia ser evitado, caso se adoptassem políticas organizacionais 

que valorizassem realmente a generalidade dos trabalhadores. Isenção de horário, 

teletrabalho, auxílio na busca de serviços para cuidados dos filhos e outras políticas 

family-friendly tornaram-se institucionalizadas como parte da cultura das organizações 

modernas, espelhando o facto das obrigações familiares se terem tornado numa 

problemática saliente em termos de recursos humanos. Um aspecto que se destacada, e 

cuja alteração é pertinente, seria o regime de horário laboral: horários flexíveis e 

teletrabalho são ainda práticas de excepção (Kelly & Moen, 2007) e, por assim ser, é 

deixada intacta a expetativa do regime horário de oito horas diárias durante cinco dias por 

semana e de um curso de vida de trabalho contínuo até à reforma. O desafio mantém-se 

em termos de reestruturar e legitimar horários novos e verdadeiramente flexíveis, bem 
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como calendários que permitam às mulheres e aos homens gerir com sucesso as suas 

vidas multi-ocupacionais e pessoais.  

 

5.1. Limitações e sugestões para investigações futuras  

 

Embora os resultados verificados estejam de acordo com as hipóteses inicialmente 

formuladas, existem alguns aspectos limitativos que podem ter tido influência no 

desenvolvimento do presente estudo, e que devem ser considerados em investigações 

futuras que se debrucem sobre temáticas semelhantes. 

A primeira limitação consiste no facto de a dimensão da amostra na qual o estudo 

se baseou ter sido relativamente reduzida. Em segundo lugar, a distribuição da amostra 

acabou por ser pouco equitativa em termos de dados demográficos (concretamente no que 

toca ao estado civil, escalão de rendimento mensal, número de filhos e faixa etária), que 

de resto impossibilitou uma análise estatística robusta em termos de comparações 

possíveis entre grupos distintos (e.g., mulheres com filhos vs. mulheres sem filhos, 

trabalhadores com altos rendimentos vs. trabalhadores precários, entre outras) – o que 

poderá ser uma fonte de dados bastante pertinente para garantir uma noção mais clara e 

detalhada sobre a forma como o género tem impacto no Conflito Trabalho-Família e na 

Satisfação no Trabalho. Estes constrangimentos impossibilitam que a amostra seja 

representativa, sendo por isso necessária cautela na generalização dos resultados obtidos. 

A ausência de estudos com amostras portuguesas sobre o impacto do género no 

Conflito Trabalho-Família e na Satisfação no Trabalho, constituiu também uma limitação, 

uma vez que não foi possível fazer qualquer tipo de comparação entre estudos e, 

consequentemente, contribuir para uma conclusão, ou não, sobre a tendência para o actual 

panorama de desigualdade entre homens e mulheres em contexto organizacional. 

No que toca a futuras investigações sobre temáticas próximas das que foram 

exploradas nesta dissertação, parece-me clara a importância de se estudar o modo como 

o Conflito Trabalho-Família se relaciona com a Satisfação no Trabalho, considerando a 

variável género, em simultâneo com outras variáveis como a classe social dos 

trabalhadores, o seu escalão salarial e o seu sector profissional; isto para que se torne 

possível perceber se existe uma transversalidade da relação inversa entre Conflito 

Trabalho-Família e Satisfação no Trabalho, ao longo dessas categorias de trabalhadores 

e trabalhadoras.  
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Estudos que abordem a problemática do género no contexto laboral mantêm-se, assim, 

pertinentes pelo facto da diversidade social constituir um factor de enriquecimento e 

valorização para as próprias organizações. Garantir que as mulheres que trabalham têm 

acesso a condições dignas e igualdade de oportunidades, tendo em conta as barreiras e 

obstáculos que lhes são tendencialmente impostos, deve ser uma prioridade de qualquer 

empresa que preze e entenda a diversidade demográfica da sua força laboral como uma 

vantagem competitiva no actual mercado de trabalho e na sociedade em que vivemos. 
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