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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve como finalidade analisar a percepção de universitários em relação ao futuro 

do trabalho, em especial frente ao cenário pandêmico, que vêm intensificando ainda mais as 

transformações no mundo do trabalho que já vinham ocorrendo nos últimos tempos. Para se 

atingir este objetivo, foi realizada uma pesquisa com estudantes do curso de Administração de 

uma universidade pública de Macaé/RJ, por meio da qual foi possível entender a representação 

do sentido do trabalho para tais alunos, suas motivações, expectativas e percepções sobre a 

decência no trabalho antes, durante e no futuro pós-pandemia. A pesquisa foi realizada com 

viés metodológico descritivo, explicativo e exploratório, utilizando-se da aplicação de um 

questionário constituído de questões quantitativas e qualitativas, o qual foi respondido por 44 

estudantes, que faziam parte de um universo de 236. Neste sentido, por meio desta pesquisa foi 

possível entender melhor o que estes estudantes esperam para o futuro em um cenário de 

pandemia ainda tão recente. 

Palavras-chave: futuro do trabalho; sentido do trabalho; qualidade de vida no trabalho; 

pandemia; trabalho decente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research aimed to analyze the perception of university students about the future of work, 

especially when it comes to the pandemic scenario, which has been intensifying even more the 

transformations in the world of work that have been taking place in recent times. To achieve 

this goal, a survey was conducted with students from the Administration course of a public 

university in Macaé/RJ, through which it was possible to understand the representation of the 

meaning of work for such students, their motivations, expectations and perceptions about the 

decency of work before, during and in the post-pandemic future. The research was carried out 

with a descriptive, explanatory and exploratory methodological bias, using a questionnaire 

consisting of quantitative and qualitative questions, which was answered by 44 students, who 

were part of a universe of 236. In this sense, through this research, it was possible to have a 

better understanding of what these students expect for the future in a pandemic scenario that is 

still poorly studied.  

 

Keywords: future of work; meaning of work; quality of working life; pandemic; decent work. 
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1. INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas a humanidade vem experimentando, cada vez mais, o grande 

fenômeno da tecnologia. A convivência e a integração do homem com o desenvolvimento 

tecnológico se torna progressivamente mais natural ao passar dos anos, de forma que as 

gerações mais jovens já crescem até mesmo familiarizadas com as facilidades presentes nos 

celulares, aplicativos e as mais variadas fontes de inteligência artificial. 

Este cenário tão transformador acaba por mudar, também, a forma como o trabalho é 

visto, ao passo que, quanto mais a tecnologia e a automatização se fazem presente no cotidiano 

da sociedade, os sentidos e a estrutura do trabalho como os conhecemos são fortemente 

afetados, haja vista as inovações nos processos produtivos, as novas formas de trabalho, a 

diminuição do emprego regular, o aumento da informalidade, entre outros. Segundo Barleta 

(2019, p.15), 

“A globalização, o desenvolvimento científico e tecnológico e as constantes 
inovações dos processos produtivos não implicaram no alívio da labuta humana 

(labour), ao contrário, acabaram por intensificar a exploração da força de trabalho, 

a redução do emprego regular e o aumento da informalidade. Enquanto parte da 

classe trabalhadora é penalizada com a falta de trabalho, outros sofrem com o 

excesso. ” 

Não obstante tais transformações já presentes neste século, as crises econômicas recentes, 

os desafios presentes na sociedade contemporânea no que diz respeito à pressão sofrida pelos 

trabalhadores pela produtividade, os impactos na saúde, a qualidade de vida no trabalho, e 

vários outros tópicos de grande importância, alastra-se, no ano de 2020, o fator que pode 

acelerar ainda mais as transformações em relação ao futuro do trabalho: a pandemia do 

Coronavírus. 

A relevância do presente estudo está no fato de que é importante entender como o sentido 

do trabalho foi se transformando ao longo do tempo e como o ritmo da sociedade 

contemporânea impacta na saúde e no bem-estar dos indivíduos, bem como compreender como 

a pandemia do Coronavírus afeta as formas de trabalho e consequentemente a vida profissional 

e pessoal dessas pessoas, suas perspectivas quanto ao futuro. É importante entender os fatores 

que influenciam nas motivações dos indivíduos, mais especificamente ainda frente à 

instabilidade laboral que assola a sociedade nos últimos anos, intensificada pela pandemia.  

Levando-se em consideração as transformações no sentido do trabalho ao longo das 

gerações, as questões do bem-estar e motivação, bem como a crise política e econômica 

presente nos últimos anos, ainda mais intensificada pelo cenário da pandemia, que gerou 

diversas demissões e mudanças nas formas de trabalho, pergunta-se: “qual é a perspectiva dos 

estudantes universitários, grandes possíveis agentes transformadores do mundo do trabalho e 
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fortemente afetados neste contexto, em relação ao futuro do trabalho, mais especificamente 

frente à pandemia?”  

Dessa forma, para responder a esta pergunta, a pesquisa foi pensada tendo como objetivo 

geral investigar a percepção dos estudantes do curso de Administração de uma universidade 

pública da cidade de Macaé-RJ em relação ao futuro do trabalho, particularmente frente aos 

desafios encontrados no atual cenário pandêmico, ainda recente. Já os objetivos específicos 

foram: descrever como os estudantes representam o sentido do trabalho e o que os motiva; 

medir a qualidade de vida no trabalho desses alunos antes e durante a pandemia; verificar como 

os estudantes percebem o impacto da pandemia no mundo do trabalho; entender como eles 

percebem e analisam as dimensões de trabalho decente antes, durante e após a pandemia, de 

modo a atingir o objetivo geral de entender a sua visão sobre o futuro do trabalho. 

Para a realização desta pesquisa foi utilizada a metodologia com base no critério de 

classificação de Vergara (2014). Quanto aos fins, foi realizada uma pesquisa descritiva, 

explicativa e exploratória. E quanto aos meios, foi realizada uma pesquisa de campo com 

estudantes universitários a fim de entender seu ponto de vista sobre o assunto em questão. 

Também foi realizada uma pesquisa bibliográfica, onde foram consultados artigos científicos, 

dissertações de mestrado, teses de doutorado e livros relacionados com os temas os sentidos e 

o futuro do trabalho, qualidade de vida no trabalho e a pandemia do Coronavírus. 
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2. A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

2.1 CONCEITO E TRANSFORMAÇÃO DO TRABALHO 

A humanidade vem, ao longo dos séculos, se transformando no que diz respeito aos mais 

diversos aspectos e estruturas sociais. Desde as primeiras formas de organização da sociedade, 

onde os homens se estabeleciam em tribos, como nômades, a atividade produtiva já estava 

presente. Com o passar do tempo e com o desenvolvimento das percepções de melhorias, os 

processos produtivos foram evoluindo, porém, o aspecto que está presente nas organizações 

sociais, e em quase toda a história da humanidade, é o fato de que a mesma vem se constituindo 

constantemente em torno do trabalho. De acordo com Prestes et al. (2020), 

“Várias terminologias, em vários idiomas, denominam o trabalho [...] o termo 

originado do vocabulário latino “tripalium”, que remete a um instrumento 

utilizado pelas suas formas pontiagudas, tanto no plantio e colheita de cereais, 

quanto para tortura, como mais ficou conhecido, tipificando metaforicamente o 

trabalho enquanto tortura. Ainda, o termo labor, do latim “laborare”, que 

significaria trabalho árduo e prolongado, mas também como algo que leva ao 

reconhecimento social. ” 

 

Segundo Marx (1982 apud Etges, 1992, p. 80) trabalho “é o processo de objetivação do 

homem pelo qual entra em intercâmbio com a natureza, que ele molda de acordo com os fins 

que ele tem em vista, para atender os mais diversos carecimentos. ” Ainda segundo Marx (apud 

Cappellano, 2019, p. 2) o trabalho pode ser visto como o mecanismo para manutenção dos 

meios de existência da vida – ou seja, das relações sociais, políticas e econômicas. 

Conforme Sá e Lemos (2017, p. 21) “o Grupo MOW – Meaning of Work International 

Research Team (1987) define o trabalho como uma ocupação pela qual se recebe dinheiro e, 

segundo estes pesquisadores, o trabalho cria e define a existência humana, possui sentidos 

particulares para os indivíduos e significado econômico e social para a sociedade”. 

De uma forma mais subjetiva, o trabalho pode ser visto como uma atividade ligada às 

necessidades vitais do corpo humano, que irá garantir a existência da espécie. Para haver 

trabalho, basta haver vida. Dessa forma, é possível compreendê-lo como uma atividade que não 

busca uma finalidade específica em si, posto que está atrelado ao ciclo contínuo de 

sobrevivência, haja vista a necessidade de se manter a vida (CAPPELLANO, 2019, p. 29). 

Percebe-se que há várias percepções quanto ao conceito do trabalho, considerando que o 

mesmo pode ser abordado a partir de diversos enfoques e momentos históricos diferentes, bem 

como há diversas relações que podem ser estabelecidas com o trabalho. Assim, segundo Borges 

(1999 apud Neves et al., 2018, p. 319),  

https://conceito.de/ser
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“As concepções de trabalho resultam de um processo de criação histórica, no qual 

o desenvolvimento e a propagação de cada uma são concomitantes à evolução dos 

modos e relações de produção, da organização da sociedade como um todo e das 

formas de conhecimento humano. Assim, a criação de cada concepção do trabalho 

associa-se a interesses econômicos, ideológicos e políticos”. 

A autora Hannah Arendt relata que o trabalho era visto na antiguidade como uma forma 

de escravidão, visto que trabalhar estava atrelado às necessidades do corpo. Dessa forma, o 

trabalho era desprezado, pois era tido como algo servil, sendo oposto à ideia de liberdade. Para 

se obter a liberdade, seria necessário dominar o outro, ou seja, torná-lo escravo e sujeitá-lo à 

sua vontade, de forma que este era visto não como um homem, e sim como um animal 

(CAPPELLANO, 2019. p. 29) 

Este tipo de construção social, onde existe a relação entre um indivíduo, que garante sua 

liberdade e o acúmulo de riquezas às custas da exploração de outro, que, por sua vez, apesar de 

todas as adversidades, luta para sobreviver e satisfazer suas necessidades básicas a partir da 

escravização de seu corpo, perdurou durante muitos anos ao longo da história. Porém, a partir 

dos meados do século XIX, a escravidão, em seu aspecto macro, foi sendo abolida, pouco a 

pouco, por interesses políticos e econômicos, e o trabalho assalariado se tornou, então, a 

principal forma de trabalho. 

Tendo em vista que o artesanato era a forma de organização do processo produtivo 

predominante antes do advento das fábricas, pode-se dizer que as revoluções industriais, que 

marcaram a transição do sistema feudal para o sistema capitalista, são momentos históricos de 

grande importância para a transformação do mundo do trabalho na forma como o conhecemos 

hoje, intensamente industrializado e que se utiliza principalmente da mão-de-obra assalariada, 

onde o trabalhador desempenha certa atividade produtiva e dedica seu tempo em troca de 

capital, ou seja, seu salário, seu sustento.  

Pode-se refletir que a humanidade tenha passado por três grandes momentos 

transformadores. O primeiro momento se refere ao período da revolução agrícola, que perdurou 

por milhares de anos e teve como destaque o vapor; já o segundo momento, relaciona-se ao 

desenvolvimento industrial, que durou por cerca de 300 anos e foi marcado pela eletricidade; o 

terceiro e último refere-se ao momento da revolução tecnológica, marcado pelo advento da 

tecnologia e da informação (TOFFLER, 1980 apud BARLETA, 2019, p. 23). 

Dessa forma, a primeira Revolução Industrial, período que marcou a transição da 

economia agrária para a industrial, se originou por volta de 1760 na Inglaterra e se estendeu 

pela Europa até meados de 1850, sendo notável pela introdução das máquinas movidas à vapor, 

proveniente da combustão e do carvão. A segunda Revolução Industrial veio em seguida, 
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durante o período de 1850 a 1945, e se destacou pelo uso da eletricidade, do aço e do petróleo 

como fontes de energia.  

Tais revoluções trouxeram grandes transformações para o processo produtivo, com 

consequente desenvolvimento da indústria, produções em larga escala, crescimento das classes 

operárias e concretização do modelo de produção capitalista, extremamente competitivo. Nesta 

época o trabalho podia, então, ser visto como 

“ (1) mercadoria, num vínculo estreito com o consumo, provedor de salários, 
assistência, benefícios e ampla rede de proteção institucional, que incluía a garantia 

de estabilidade no emprego; (2) provedor de contatos interpessoais; e (3) pobre de 

conteúdo, parcelado, monótono, mecanizado e cansativo para a maioria dos 

trabalhadores. ” (BORGES, 1999, apud BARLETA, 2019, p. 21) 

A terceira Revolução Industrial, vem, por volta dos anos de 1945, logo após a Segunda 

Guerra Mundial, trazer novas transformações para o mundo do trabalho e nas atividades 

econômicas, com mercados cada vez mais globalizados e produção marcada por ainda mais 

rapidez e eficiência. A partir de então, com a evolução da informática, tem-se o início da 

incorporação de utilitários como computadores e sistemas avançados no dia-a-dia dos 

trabalhadores, marcando grandes mudanças na forma de gerir e produzir. 

Tais transformações no mundo do trabalho também trouxeram para os trabalhadores 

grandes mudanças e experiências que exigiram deles - e ainda exigem - uma forte capacidade 

de adaptação ao novo. Na atualidade, com a evolução da internet e do mundo digital, 

tecnologias cada vez mais avançadas e a inteligência artificial tão presente no cotidiano dos 

indivíduos, vive-se a quarta revolução industrial, também conhecida como indústria 4.0, que 

demanda dos trabalhadores cada vez mais capacitação e qualificação profissional para lidar com 

as novas tecnologias (GRAGLIA; LAZZARESCHI, 2018). 

Segundo Cappellano (2019, p.10) a quarta revolução industrial pode ser vista como “a 

mais abrangente, mais veloz e mais sistêmica de todas as revoluções anteriores; pode ser 

sintetizada como a ubiquidade da tecnologia digital móvel, que irá extrapolar os limites do 

humano. ” Portanto, os desafios que assolam o mundo do trabalho na atualidade são os mais 

diversos, dentre os principais o desemprego e a precarização, temas que serão abordados mais 

à frente nesta pesquisa. 

 

2.2 OS SENTIDOS DO TRABALHO 

Assim como o conceito do trabalho, seus sentidos e significados também se transformam 

ao longo do tempo, a partir de cada cultura e contexto social. Segundo Tolfo e Piccinini (2007 

apud Barleta, 2019, p. 28) “etimologicamente, a palavra sentido deriva-se do latim sensus, que 
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se refere à percepção, ao significado e ao sentimento; ou o verbo sentire: perceber, sentir e 

saber. ” O sentido do trabalho pode ser definido como uma estrutura constituída por 3 

elementos: o significado, ou seja, as percepções que o indivíduo tem de seu trabalho e o valor 

que lhe concede; a orientação, isto é, o que guia suas atitudes, o que se pretende alcançar; e, por 

fim, a coerência, logo, a expectativa de se obter equilíbrio em sua conexão com o trabalho 

(MORIN, 2007 apud NEVES et al., 2018, p. 321). 

Segundo Lemos, Cavazotte e Souza (2017, p. 106), o primeiro modelo teórico sobre os 

sentidos do trabalho foi apresentado pelo Meaning of Work International Research Team, em 

1987, e é de imenso destaque neste assunto. Segundo os pesquisadores, o sentido do trabalho 

se constitui de três aspectos: a centralidade do trabalho; as normas sociais; e os objetivos e 

resultados valorizados do trabalho: 

“A primeira refere-se à quão importante ou central, o trabalho é para o indivíduo. A 

segunda versa sobre as convenções sociais que circundam a experiência profissional 

(direitos versus deveres, pressões sociais relacionadas à vida profissional que 

influenciam o comportamento humano, como tecnologia, diversidade e globalização, 

por exemplo). A última dimensão trata dos resultados advindos da atividade 

profissional e dos objetivos que a impulsionam, como fonte de renda, de contatos 
interpessoais e status, por exemplo. ” (KUBO e GOUVÊA, 2011 apud LEMOS; 

CAVAZOTTE; SOUZA, 2017, p. 106). 

Quanto às origens do sentido do trabalho, tem-se, conforme Sá e Lemos (2018, p. 24), 

que Rosso, Dekas e Wrzesniewski (2010), encontraram, em sua revisão bibliográfica, as 

seguintes principais origens: o indivíduo, ou seja, a forma como se atribui significado ao 

trabalho depende dos valores, crenças, comportamentos e motivações pessoais de cada 

indivíduo; as outras pessoas, como colegas de trabalho, líderes e família, que acabam por 

influenciar na concessão de sentido à experiência profissional para o indivíduo; o contexto 

laboral, como a missão organizacional, a questão financeira e a cultura; e, por fim, a vida 

espiritual, no sentido de encontrar na atividade profissional a sua vocação. 

De acordo com Lemos, Cavazotte e Souza (2017, p. 107), em relação aos meios 

determinantes para a concessão de sentido ao trabalho, os mesmos destacaram os pontos a 

seguir, a partir de seu levantamento bibliográfico: a autenticidade, ou seja, a conformidade entre 

o “eu”, seus valores, e o seu comportamento, a identificação com seu trabalho; a auto eficácia, 

isto é, se reconhecer competente, capaz de realizar determinado trabalho; a autoestima, logo, a 

capacidade de atribuir valor a si próprio, se enaltecer; o propósito, isto é, a importância que o 

indivíduo dá à sua atividade; pertencimento, quando o indivíduo se vê como parte de daquele 

grupo; transcendência, a sensação de que se contribui para algo maior; e, por fim, sentido 

cultural e interpessoal, ou seja, as interações sociais.  
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Na visão de Antunes (2010), para se ter uma vida dotada de sentido é preciso que se tenha 

satisfação também no âmbito do trabalho. Assim, se o trabalho for autodeterminado, autônomo 

e livre, será provido de sentido, e possibilitará então, junto com o ócio, com a arte, o lazer e a 

liberdade, que o indivíduo se humanize e se emancipe profundamente. Logo, “a busca de uma 

vida dotada de sentido a partir do trabalho permite explorar as conexões decisivas existentes 

entre trabalho e liberdade” (ANTUNES, 2010, p. 143) 

Ainda assim, falar sobre os sentidos do trabalho é de extrema complexidade, visto que, 

segundo Araújo e Sachuk (2007, p. 63), estes “estão, historicamente, vinculados às condições 

materiais da sociedade. Assim, as mutações civilizatórias que permeiam a sociedade em geral 

também se fazem presente no contexto das organizações de trabalho, alterando e propiciando 

novas produções simbólicas”. 

Conforme abordado anteriormente, e, apenas para ilustrar tal aspecto moldável do sentido 

do trabalho ao longo do tempo, tem-se a perspectiva de que, no período primitivo, os vínculos 

sociais e produtivos eram pautados por aspectos religiosos e pela necessidade de cooperação, 

norteados pela sobrevivência e também pelo ideal de se pertencer a um grupo, ou seja, uma 

tribo (ARAÚJO; SACHUK, 2007, p. 64). 

Já na Grécia antiga, o trabalho era visto por um aspecto servil, como uma forma de 

escravidão. Uma atividade estritamente física, tida como um esforço envidado apenas por 

aqueles que precisavam assegurar sua sobrevivência, oposto à percepção de liberdade, de 

maneira que não era valorizado pela sociedade (BOCK, 2006, p. 20 apud NEVES et al., 2018, 

p. 320); assim, o trabalho era percebido em função do produto e este, por sua vez, em função 

de sua capacidade de satisfazer a necessidade humana. 

Quanto à Idade Média, a visão que se tinha do trabalho era permeada pela religião, ou 

seja, o trabalho era visto como castigo divino, como forma de penitência. Como a religião regia 

a política e a sociedade como um todo naquela época, se torna mais compreensível que o 

trabalho tenha sido visto de tal forma, e que o povo mais afetado, ou seja, os pobres, os servos 

e artesões, tenham aceitado de forma submissa sua condição. (ARAÚJO; SACHUK, 2007, p. 

64). 

Dessa forma, Nascimento et al. destaca que, na visão do autor Bendassolli (2009), 

historicamente, o sentido do trabalho pode ser segregado em duas fases, sendo elas: o sentido 

do trabalho moderno e pós-moderno. 

“O sentido do trabalho na Modernidade era expresso através de meta-narrativas 

sociais que faziam com que as narrativas dos sujeitos dependessem da mesma; já na 
Pós-modernidade o sentido do trabalho abandonou um conceito singular para se tornar 

plural, ou seja, passou a existir diversos sentidos do trabalho, dificultando assim em 
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criar uma relação direta com a construção da identidade dos sujeitos” 
(NASCIMENTO et al., 2016, p. 122). 

Na atualidade, com a imensa transformação do mundo do trabalho, principalmente a partir 

do grande desenvolvimento da tecnologia e seu impacto no processo produtivo, com a 

informatização, a automação e novos modelos de gestão, a concepção do sentido do trabalho 

também se modifica, haja vista o fato de que esta depende tanto as circunstâncias sociais e 

econômicas referentes ao âmbito onde a atividade se desenvolve, quanto do significado e dos 

valores socioculturais provenientes desta experiência (COUTINHO, 2009 apud NEVES et al., 

2018, p 321). 

Portanto, diante de todo o exposto, é possível compreender que o sentido que se atribui 

ao trabalho é algo individual e inconstante, visto que varia de acordo com as experiências de 

cada um, do contexto histórico e sociocultural a qual se está imerso, das motivações, dos 

propósitos, bem como de uma série de questões subjetivas inerentes a cada indivíduo. 

2.3 A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO NA CONTEMPORAINEDADE 

Considerando as transformações que os processos produtivos foram sofrendo ao longo 

da história, bem como a atual sociedade da informação, extremamente dependente da internet 

e caracterizada pelo mundo digital e pelos avanços tecnológicos, compreende-se que houve 

não só uma mudança nos sentidos do trabalho, como também uma transformação nas 

concepções da relação entre os trabalhadores e o emprego, ou seja, na forma como o trabalho 

é organizado. 

A sociedade capitalista que sustenta o sistema econômico atualmente é estruturada em 

uma dinâmica onde o trabalho é visto como um mecanismo pelo qual uma parte dos indivíduos 

sobrevive e a outra acumula bens, o que caracteriza este cenário de ideologia liberal no atual 

mundo globalizado e capitalista (OVEREJO, 2010a, apud NEVES, 2018, p. 320). Quando se 

trata dos impactos no sistema produtivo, o autor destaca que a busca contínua pelo lucro, 

característica do sistema capitalista neoliberal, vem, juntamente com o mecanismo do sistema 

produtor de mercadorias, debilitando os vínculos sociais e as políticas que protegiam a classe 

trabalhadora e garantiam condições mínimas de sobrevivência. (OVEREJO, 2010b, apud 

NEVES, 2018, p. 321). 

Dessa forma, no cenário atual, mesmo marcado pela instabilidade da economia mundial, 

bem como pelas crises recentes, os países vem experimentando novas relações de trabalho. No 

Brasil, por exemplo, vê-se, nos últimos anos, uma tendência à subcontratação, às atividades 

paralelas, empregos mais autônomos e flexibilização das leis trabalhistas, baseada na proposta 
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de gerar-se mais emprego, mas que acabam, na verdade, gerando uma imensa sociedade dos 

excluídos e dos precarizados. Nesta perspectiva trabalhista atual, regida pela lógica flexível da 

produção, pela competitividade e pela terceirização, 

 “O resultado parece evidente: intensificam-se as formas de extração de trabalho, 

ampliam-se as terceirizações, as noções de tempo e de espaço também são 

metamorfoseadas e tudo isso muda muito o modo de o capital produzir as 

mercadorias, sejam elas materiais ou imateriais, corpóreas ou simbólicas. Onde havia 
uma empresa concentrada, pode-se substituí-la por várias pequenas unidades 

interligadas pela rede, com número muito mais reduzido de trabalhadores e 

produzindo muitas vezes mais. Afloram o trabalho da telemática, o trabalho 

conectado em rede, o trabalho em casa etc., com as mais distintas formas de 

precarização” (ANTUNES, 2010, p. 14 apud PRESTES et al., 2020 p. 107). 

Assim, verifica-se a crescente ameaça aos direitos trabalhistas, conquistados com tanta 

dificuldade no século XX; a tendência da flexibilização do trabalho que se espalha pelo mundo, 

fomentada pelo mercado financeiro de ideologia neoliberal; a terceirização do trabalho formal 

e o incentivo ao negócio próprio (como o MEI – Microempreendedor Individual, por exemplo), 

no discurso de que assim esses trabalhadores conseguirão contratos, visto que as empresas 

podem terceirizá-los. Porém, a realidade é que o sistema não absorve a todos nessa forma de 

trabalho, e, consequentemente, vê-se que grande parte dos indivíduos fica submetida a um 

trabalho precarizado e de baixa remuneração (PRESTES et al., 2020, p. 107). 

Neste sentido, a precarização do trabalho é caracterizada pela carência de regulamentação 

e pela perda de direitos trabalhistas e sociais, por meio do estímulo à legislação dos trabalhos 

temporários e informais. Decorre da fragilização de vínculos empregatícios ou de sua 

descentralização, bem como de outros fatores que prejudicam o desempenho do trabalhador, 

como a intensificação da jornada de trabalho, a redução salarial, a falta de proteção, 

insegurança, desigualdades sociais, desregulamentação, terceirização, fragilização da 

organização dos trabalhadores, entre outros (PIALARISSI, 2017). 

Percebe-se, então, que a estrutura do trabalho atual se constitui de um formato 

contraditório, posto que, ao mesmo tempo em que se demanda dos trabalhadores cada vez mais 

capacitação e qualificação profissional para lidar com as novas tecnologias e ter maior 

produtividade, a partir deste enorme montante de desempregados, estratégias competitivas são 

criadas para reduzir os salários.  

Assim, segundo Antunes (2010), três níveis de qualificação são estabelecidos, 

segmentando ainda mais a estrutura da pirâmide social do trabalho: no topo, têm-se os trabalhos 

ultraqualificados, que atuam na esfera das tecnologias de informação e comunicação; na base, 

tem-se o avanço da precarização e do desemprego estruturais, que geram forças excedentes de 

trabalho, impossível de serem incorporadas pelo capital; e por fim, no meio, têm-se a hibridez, 
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ou seja, o espaço daqueles que eram ultraqualificados anteriormente e que agora se encontram 

sem trabalho, passível de se tornar mais um desempregado, ainda mais em época de crise 

(ANTUNES, 2010, p. 15 apud PRESTES et al., 2020, p. 107). 

Este cenário explicitado por Antunes pode ser comprovado quando se analisa a atual 

situação do país. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2021) 1a taxa 

de desocupação referente ao último trimestre de 2020 foi de 13,9%; a média do ano marcou 

13,5%, tendo esta sido a maior desde 2012 e representando cerca de 14 milhões de 

desempregados. Com as crises recentes, houve uma transformação drástica no mercado de 

trabalho no país, onde a informalidade corresponde à 39,5% da população ocupada em 2020, o 

que aponta para cerca de 34 milhões de trabalhadores sem carteira assinada, sem CNPJ, ou sem 

remuneração, e caracteriza a maior parte do crescimento da ocupação no ano. 

De acordo com o jornal Estadão (2020),2 no início de 2012, o contingente de 

trabalhadores cuja principal fonte de renda eram os serviços de transporte por aplicativo somava 

484 mil pessoas, conforme pesquisa do IBGE. Ainda segundo o jornal, o estudo do IBGE 

indicou que este número se elevou para mais de 1 milhão no final de 2019, demonstrando 

crescimento de 137,6% em oito anos, onde grande parte destes brasileiros estão cadastrados em 

aplicativos como Uber, 99, iFood e Rappi. Este mercado no Brasil é tão grande, que cerca de 

20% dos motoristas de Uber no mundo são brasileiros.  

Neste cenário de desemprego e informalidade, tais trabalhos se mostram como uma 

alternativa para que os indivíduos se mantenham por um período, o famoso “bico”, marcados 

pela ausência de garantias trabalhistas, jornadas de trabalho abusivas, falta de políticas de saúde 

laboral, estado de pressão constante, entre muitas outras questões importantes na garantia do 

mínimo de dignidade ao trabalhador. 

Percebe-se também que, na atualidade, o indivíduo que se encontra desempregado passa, 

cada vez mais, a deixar de ter convívio social, o que abala profundamente sua identidade, ao 

passo que, o indivíduo que mantém seu emprego, vive em constante medo de perdê-lo e se 

tornar mais um excluído. Ambos os indivíduos sofrem, seja pela falta do emprego e 

consequente incapacidade de prover para si e para sua família, seja pelo medo e pela 

preocupação acarretados pela possibilidade de se encontrar desempregado e passar por 

dificuldades (DEJOURS, 1999 apud NEVES et al., 2018, p. 321). 

                                                             
1  Dados disponíveis em: https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=73086. 

Publicado em: 26 Fev. 2021. 
2

 Dados disponíveis em: https://summitmobilidade.estadao.com.br/compartilhando-o-caminho/numero-de-

motoristas-por-aplicativo-cresce-137-em-8-anos/. Publicado em 23 Abr. 2020. 

https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=73086
https://summitmobilidade.estadao.com.br/compartilhando-o-caminho/numero-de-motoristas-por-aplicativo-cresce-137-em-8-anos/
https://summitmobilidade.estadao.com.br/compartilhando-o-caminho/numero-de-motoristas-por-aplicativo-cresce-137-em-8-anos/


22 
 
 

Segundo Antunes (2010) o atual contexto neoliberal que fomenta a competitividade e o 

individualismo afeta fortemente o mundo do trabalho. De acordo com o autor, 

“As novas condições existentes no interior das empresas, acrescidas à condição de 

recessão e desemprego, bem como da necessidade imperiosa de preservar o emprego, 
acaba por criar as condições desfavoráveis para uma atuação mais visivelmente crítica 

dos trabalhadores, impulsionando-os no sentido da necessidade de seu envolvimento 

como forma de preservação do próprio trabalho. ” (ANTUNES, 2009, p. 84) 

Este cenário propicia uma insegurança psicológica, tendo em vista a possibilidade 

iminente da demissão, que acaba acarretando uma dedicação extra, sem limites, fortalecendo 

cada vez mais a cultura do trabalho, aumentando o estresse e corroendo o caráter. Estes 

sentimentos extrapolam o ambiente organizacional e debilitam os relacionamentos sociais em 

outras esferas (como a família), o que gera um obstáculo para a formação de uma autoestima 

harmoniosa pela percepção de independência e de segurança, anteriormente asseguradas pela 

relativa estabilidade no trabalho (SENNETT, 2009, apud NEVES, 2018, p. 320). 

Dessa forma, vê-se que a lógica financeira também é responsável por este contexto de 

sofrimento e injustiças, haja vista que a sociedade se encontra norteada à serviço da economia. 

Conforme Prestes, 

“Vivemos em uma sociedade capitalista cujos critérios de inclusão/exclusão tem se 

pautado nas capacidades aquisitivas e de pertencimento que consideram a inclusão no 

mercado de trabalho e não apenas na formação/qualificação que o indivíduo possui 

ou na pobreza propriamente dita. Estar inserido no mercado de trabalho, ter poder de 
aquisição e participar de um ambiente de convívio e relacionamentos são elementos 

de pertencimento social e amplitude das redes de contato. No entanto, administrar 

tantas conexões, funções e expectativas sociais e familiares demandam muito tempo, 

dinheiro e investimento afetivo. ” (PRESTES et al., 2020, p. 103). 

Portanto, a gestão capitalista que conduz a sociedade contemporânea, guiada pelos ideais 

da obsolescência, competitividade, alto desempenho e do individualismo, bem como os 

recentes períodos de crise e de precarização do trabalho, afetam profundamente a vida dos 

trabalhadores em sua integralidade, haja vista a crescente pressão pela produtividade sofrida 

pelos indivíduos, os casos de esgotamento psicológico e físico, a instabilidade laboral e o 

desemprego iminente, que impactam imensamente na saúde e no bem-estar como um todo.  
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3. CULTURA DO TRABALHO, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 

  

3.1 O RITMO DA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

Conforme abordado anteriormente, a sociedade é – e sempre foi – extremamente norteada 

pela cultura do trabalho. Atualmente, entretanto, é possível perceber que, mais do que nunca, 

trabalhar é visto como um ato essencial, quase que obrigatório, inerente à vida e tão necessário 

quanto respirar e comer. Neste sentido, o trabalho pode ser percebido como parte da existência 

humana, fato que torna, para muitos, impossível idealizar uma vida plena sem ele, e, em alguns 

casos, se é normalizado, até mesmo, o hábito de viver para trabalhar (CAPPELLANO, 2019, p. 

4). 

Diante deste contexto onde o trabalho é visto como o eixo central da vida, vê-se, cada vez 

mais, o paralelo entre as frustrações e medos relacionados ao emprego e ao desemprego. A atual 

sociedade capitalista, pautada na lógica financeira e de consumismo faz com que aqueles que 

trabalham vivam em constante medo de serem demitidos e, consequentemente, serem 

“excluídos”, ao mesmo tempo em que aqueles que se encontram desempregados sofrem com a 

frustração de se afastar gradativamente do convívio social e do mercado de trabalho. 

Além de todas essas características presentes na sociedade, tem-se um outro aspecto, 

muito disseminado atualmente, que pode ser visto como um “positivismo” exacerbado. Os 

ideais meritocráticos que difundem a lógica de que tudo é possível, com dizeres como “o 

sucesso só depende de você”, “não pare quando cansar, mas quando chegar onde você sonha”, 

em geral ligados ao enriquecimento, tem afetado extremamente a forma como os indivíduos 

regem suas vidas, inclusive no trabalho. Conforme Cappellano (2019, p. 7), 

“Os trabalhadores passam a se orgulhar de não tirar férias há anos; a bradar 

honradamente as extenuantes horas extras empenhadas num mesmo projeto e a 

acreditar que a proteção social ao trabalhador é um entrave ao crescimento econômico, 

entre outras pseudo-verdades cristalizadas. Não se trata mais do ato de trabalhar em 

si, mas de mostrar e se mostrar aos outros a partir desses semblantes (que, nesse caso, 

podem ser compreendidos pelos significantes excesso e sacrifício). ” 

Assim, constrói-se a cultura do trabalho que vem conduzindo a sociedade contemporânea, 

pautada no trabalho como uma atividade onde se é exigida uma enorme entrega física e 

psicológica, que pode ser vista como um sofrimento, mas que se transforma em satisfação, haja 

vista que, nesta cultura, suportar tais adversidades tem uma representação social positiva, posto 

que confere ao trabalhador qualidades como ser digno, ter fé, ser esforçado e paciente. Porém, 

esta construção tem acarretado também o adoecimento mental e físico dos indivíduos, bem 

como o cenário que o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han define como “a sociedade do 

cansaço”. 
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Segundo o autor, o mundo vem, na atualidade, se tornando uma sociedade do cansaço. 

Sua teoria é que, por conta do excesso de positividade, da exigência contínua de desempenho e 

da capacidade de ser multitarefa, o século XXI é fortemente caracterizado pela presença de 

enfermidades neuronais como a depressão, transtorno de déficit de atenção com síndrome de 

hiperatividade, transtorno de personalidade limítrofe ou a síndrome de Burnout (HAN, 2017, 

p. 7). 

Seu ponto de vista é de que a sociedade do século XXI é uma sociedade baseada no 

desempenho. Assim, seus habitantes surgem como sujeitos de desempenho e produção (HAN, 

2017, p. 23), haja vista a o momento atual marcado pela superprodução, superdesempenho e 

supercomunicação. Dessa forma, aqueles que não se encaixam nessa concepção, tendem a ser 

vistos como fracassados e depressivos (HAN, 2017, p. 25). 

A consequência deste cenário é justamente uma série de adoecimentos psíquicos, posto 

que, cada vez mais, os sujeitos de desempenho estão se submetendo ao trabalho exaustivo. 

Segundo o autor, existe uma liberdade paradoxal, onde “o excesso de trabalho e desempenho 

agudiza-se numa autoexploração. Essa é mais eficiente que uma exploração do outro, pois 

caminha de mãos dadas com o sentimento de liberdade. O explorador é ao mesmo tempo o 

explorado” (HAN, 2017, p. 30).  

Para Han (2017, p. 31), o excesso de positividade se manifesta também como excesso de 

estímulos, informações e impulsos, que não abrem espaço para a contemplação. Neste sentido, 

para o autor, o tédio é necessário para se atingir o descanso e extremamente importante para o 

processo criativo, contrário à ideia de multitasking (multitarefa), ou seja, a capacidade de prestar 

atenção e realizar várias tarefas ao mesmo tempo, tão difundida na atualidade. Porém, na 

sociedade contemporânea não há espaço para o tédio, visto que se perde a “capacidade para a 

atenção profunda, contemplativa, à qual o ego hiperativo não tem acesso” (HAN, 2017, p. 34). 

Para ilustrar o pensamento do autor, referente aos adoecimentos psíquicos cada vez mais 

presentes na atual sociedade capitalista, tem-se o fato de que, no Brasil, as doenças psíquicas 

oriundas do trabalho, são, segundo a Associação Nacional de Medicina do Trabalho (ANAMT) 

crescentes fatores para o afastamento laboral. Segundo a associação e, com base nas últimas 

informações divulgadas pela Previdência Social sobre o assunto, em 2017 os episódios 

depressivos geraram cerca de 43,3 mil auxílios-doença, sendo a 10ª causa mais presente para 

casos de afastamento. Já doenças classificadas como outros transtornos ansiosos também estão 
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entre as que mais afastaram, na 15ª posição, com 28,9 mil casos. O transtorno depressivo 

recorrente apareceu na 21ª posição, com 20,7 mil auxílios3.  

Este cenário mostra como é importante falar sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida, 

especificamente no que diz respeito ao trabalho, esfera tão central na vida dos indivíduos. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 1998), 

“Qualidade de vida se define como a percepção que um indivíduo tem sobre a sua 
posição na vida, dentro do contexto cultural e do sistema de valores em que vive, e 

em relação à suas metas, expectativas, normas e preocupações. É um conceito extenso 

e complexo que engloba a saúde física, o estado psicológico, o nível de independência, 

as relações sociais, as crenças pessoais e a relação com as características marcantes 

do seu entorno. ”  

Compreende-se, portanto, diante de todo o exposto, que o ritmo da sociedade 

contemporânea e a promoção da qualidade de vida são questões efetivamente conflitantes. Por 

mais que a cultura da produtividade e do esgotamento esteja enraizada no modelo econômico e 

social da atualidade, é extremamente necessária a conscientização, tanto por parte dos 

indivíduos quanto por parte das organizações, sobre a importância da promoção da qualidade 

de vida e do bem-estar físico e psicológico de forma constante na sociedade. 

3.2 TRABALHO E BEM-ESTAR 

Tendo em vista todas as questões até então abordadas na presente pesquisa, é possível 

compreender como o trabalho representa uma parte significativa da vida dos indivíduos e na 

construção da sociedade ao longo da história.  Por sua importância como principal instrumento 

na garantia da sobrevivência e satisfação das necessidades básicas dos indivíduos, por sua 

inerente capacidade de trazer sentido à existência e por seu caráter como formador de 

identidade, trabalho muito tem a ver com qualidade de vida.  

Conforme mencionado anteriormente, a qualidade de vida, segundo a OMS, traz consigo 

uma perspectiva extremamente relativa e subjetiva, haja vista o fato de que esta depende da 

percepção do indivíduo a respeito de suas necessidades e da oportunidade de alcançá-las. Dessa 

forma, verifica-se que, de acordo com a OMS, a concepção de qualidade de vida deve 

considerar o contexto da cultura e os sistemas de valores nos quais o sujeito está inserido. Neste 

sentido, pode-se compreender que seu conceito varia de acordo com diferenças individuais, 

sociais e culturais, bem como de acordo com o maior ou menor acesso às inovações 

tecnológicas (HERCULANO, 2000, apud PEREIRA; ZUFFO; MOURA, 2019, p. 5). 

                                                             
3 Dados disponíveis em: https://www.anamt.org.br/portal/2019/04/22/transtornos-mentais-estao-entre-as-maiores-

causas-de-afastamento-do-trabalho/. Publicado em: 22 Abr. 2019. 

https://www.anamt.org.br/portal/2019/04/22/transtornos-mentais-estao-entre-as-maiores-causas-de-afastamento-do-trabalho/
https://www.anamt.org.br/portal/2019/04/22/transtornos-mentais-estao-entre-as-maiores-causas-de-afastamento-do-trabalho/
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Percebe-se então que a qualidade de vida não se limita apenas ao contentamento 

relacionado a questões materiais e tangíveis, mas também à uma satisfação que vem de fatores 

imateriais, subjetivos, como a vida em comunidade, o bem-estar, a igualdade e o acesso a 

oportunidades, liberdade, vida amorosa, entre muitas outras questões. Assim, “a qualidade de 

vida [...] pode ser vista como um constructo psicológico que descreve aspectos físicos, 

psicológicos, mentais, sociais e funcionais do bem-estar” (GASPAR e GASPAR, 2008, p. 25 

apud PEREIRA; ZUFFO; MOURA, 2019, p. 5). 

A qualidade de vida quando se trata especificamente do contexto do trabalho é um assunto 

de extrema relevância no cenário contemporâneo. Tendo em vista a atual conjuntura 

caracterizada pelo individualismo, competitividade e pela busca por produtividade, cada vez 

mais enraizados, estar sobrecarregado se torna algo corriqueiro. Assim, “o estresse, a 

infelicidade e o sofrimento psicológico no trabalho têm se tornado cada vez mais presentes, o 

que tem endereçado ao aumento das taxas de absenteísmo, dos riscos de acidentes e 

afastamentos por doenças físicas e psíquicas relacionadas ao trabalho” (SNYDER e LOPEZ, 

2009, apud FARSEN et al., 2018, p. 32). Diante de tais circunstâncias, se torna clara a 

necessidade da construção e do fomento de organizações mais saudáveis. 

Em relação ao conceito de qualidade de vida no trabalho, ou apenas QVT, percebe-se que 

não há um consenso na literatura, de forma que variadas são as concepções da mesma. 

Entretanto, algumas teorias se destacam, como a de Walton (1980) que alega que a QVT ressalta 

as necessidades e os anseios do ser humano, bem como a responsabilidade social do trabalhador 

(apud AZEVEDO; NERY; CARDOSO, 2017, p. 2). Taveira (2010, p. 60) também revela a 

importância desse mesmo teórico, descrevendo os principais indicadores de QVT por ele 

abordados, a saber: a compensação justa e adequada; o ambiente seguro com boas condições 

de trabalho; direitos trabalhistas garantidos e iguais para todos; o uso e desenvolvimento de 

capacidades; a oportunidade de crescimento e segurança; a integração social na organização; o 

trabalho e o espaço total de vida; a relevância social da vida no trabalho; e, por fim, participação 

dos empregados nas decisões que lhes afetam diretamente. 

Ainda segundo Taveira (2010, p. 61) outras teorias importantes são as de Huse e Comings 

(1985) e Hachman e Oldhan (1975). A autora destaca que, para os primeiros, a QVT é como 

uma prática que compreende a relação entre as pessoas, o trabalho e as organizações, tendo 

como elementos principais a preocupação com o bem-estar e satisfação do trabalhador, com a 

eficácia organizacional e com a participação do trabalhador nas decisões e problemas da 

empresa. Já para Hachman e Oldhan (1975) a autora ressalta que os mesmos percebem como 

princípios de QVT questões mais subjetivas, como a significância e a responsabilidade 
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percebidas na tarefa; conhecimento dos resultados das tarefas realizadas; a autonomia e o 

feedback que o trabalho ou as condições de trabalho fornecem ao indivíduo. Neste sentido, 

percebe-se que a QVT pode afetar diretamente questões importantes para o trabalho, como a 

motivação, a criatividade, o vigor, a dedicação, e até mesmo é capaz de estimular a vontade do 

indivíduo em permanecer ou não em sua profissão/organização (AZEVEDO; NERY; 

CARDOSO, 2017, p. 2).  

Quando se discute QVT, vê-se que a temática está, também, intimamente ligada ao 

conceito do trabalho decente, elaborado pela OIT, em 1999, com o objetivo de melhorar o 

mundo do trabalho para os indivíduos, dando-os direitos, dignidade e voz (PEREIRA et al., 

2021). Assim, estudos baseados neste conceito mostram que o trabalho decente está vinculado 

às seguintes dimensões para os trabalhadores: princípios e valores fundamentais no trabalho 

(como dignidade, participação, liberdade, não discriminação, confiança e justiça); tempo de 

trabalho e carga de trabalho adequados; trabalho realizador e produtivo (como a percepção de 

que o trabalho contribui para o futuro das novas gerações, para o desenvolvimento e realização 

profissional; remuneração significativa; proteção social (como planos de saúde e perspectiva 

de uma aposentadoria decente; oportunidades de emprego; e, por fim, saúde e segurança no 

ambiente de trabalho (PEREIRA et al., 2021, p. 193). 

Dessa forma, e, tendo em vista o conceito mais abrangente de qualidade de vida 

estabelecido pela OMS, já mencionado acima, que parte da ideia do bem-estar geral dos 

indivíduos, pode-se inferir que a QVT e o trabalho decente se relacionam com as mais diversas 

dimensões do bem-estar, como a satisfação, motivação, estresse, tipos de liderança, condições 

de trabalho, entre outros aspectos. No que tange aos impactos do trabalho e da QVT na saúde 

do trabalhador, tem-se que, segundo o relatório da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) sobre a Prevenção das Doenças Profissionais4, publicado em 2013,  

“Estima-se que 2,34 milhões de pessoas morrem todos os anos em virtude de acidentes 

e doenças relacionados com o trabalho. A grande maioria (estima-se que sejam 2,02 

milhões) morre de um vasto leque de doenças ligadas à sua atividade profissional. 

Todos os dias, 5.500 das 6.300 mortes estimadas relacionadas com o trabalho são 

causadas por diversos tipos de doenças profissionais. A OIT estima também que, 

todos os anos, ocorrem 160 milhões de casos de doenças não mortais ligadas à 

atividade profissional. ”  

Ainda para a organização, “as doenças profissionais impõem também custos enormes, 

podendo levar os trabalhadores e as suas famílias à pobreza, a reduzir a produtividade e a 

capacidade de trabalho, agravando também drasticamente os gastos em cuidados de saúde. ” 

Assim, os trabalhadores sofrem com as demandas excessivas, que, por consequência, podem 

                                                             
4 Dados disponíveis em: https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3%B5es/WCMS_714586/lang--

pt/index.htm . Publicado em: 12 Abr. 2013. 

https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3%B5es/WCMS_714586/lang--pt/index.htm
https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3%B5es/WCMS_714586/lang--pt/index.htm
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acarretar graves problemas de saúde física e mental. As empresas também saem perdendo, com 

a diminuição da produtividade, aumento do absenteísmo e das taxas de acidentes e lesões. Neste 

sentido, a OIT estima que os acidentes de trabalho e as doenças profissionais tenham como 

consequência uma perda anual de 4% no produto interno bruto (PIB) mundial, o que equivale 

à aproximadamente 2,8 bilhões de dólares.  

Segundo os dados do 1º Boletim Quadrimestral sobre Benefícios por Incapacidade, 5 

publicado em 2017 pela Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, que mensurou a 

concessão de benefícios relacionados a transtornos mentais e comportamentais no período de 

2012 a 2016, tem-se que estes foram a terceira causa de incapacidade para o trabalho, 

correspondendo a 9% da concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nestes 

cinco anos de análise. Quando se trata das informações específicas sobre os auxílios pagos 

relacionados ao trabalho, os números são ainda mais significativos. Reações ao estresse grave 

e transtornos de adaptação, episódios depressivos e outros transtornos ansiosos representaram, 

juntos, 79% das causas de afastamento no período de 2012 a 2016. 

Ainda segundo o relatório, “contribuem para o cenário de agravamento do adoecimento 

mental no âmbito do trabalho, as situações de banalização da violência, como o assédio moral 

institucionalizado, as relações interpessoais norteadas por autoritarismo e competitividade, a 

demanda constante por produtividade e a desvalorização das potencialidades e subjetividades 

dos trabalhadores. ” Sobre este cenário, a OIT (2014) 6 retrata que  

“O mundo do trabalho em constante mudança, a crise econômica e a recessão estão 

aumentando as demandas dos trabalhadores. Globalização e fenômenos associados, 

como fragmentação do mercado de trabalho, demanda por contratos flexíveis, 

downsizing e terceirização, maior necessidade de flexibilidade em termos de função 

e habilidades, aumento do uso de contratos temporários, aumento da insegurança no 

emprego, maior carga de trabalho e mais pressão, assim como o equilíbrio entre 

trabalho e vida pessoal, todos esses fatores contribuem para o estresse relacionado ao 

trabalho e para a carga de estresse em todo o mundo, tanto nos países industrializados 

quanto nos países em desenvolvimento.” 

Estes dados evidenciam a importância de se propiciar políticas e práticas que busquem 

preservar a saúde mental e física dos indivíduos, posto que, se os ambientes de trabalho não 

forem bem organizados e não levarem em consideração a saúde do trabalhador, podem culminar 

em situações extremamente prejudiciais aos colaboradores em sua vida como um todo, e não 

somente no âmbito profissional. Para exemplificar, a OIT (2016) relata que “os riscos 

psicossociais (como insegurança no trabalho, altas demandas, desequilíbrio esforço-

                                                             
5 Dados disponíveis em: http://sa.previdencia.gov.br/site/2017/04/1%C2%BAboletim-quadrimestral.pdf. 

Publicado em 2017. 
6 Dados disponíveis em: https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/areasofwork/workplace-

health-promotion-and-well-being/WCMS_108557/lang--en/index.htm. Publicado em 15 Ago. 2014. 

http://www.previdencia.gov.br/wp-content/uploads/2017/04/1%C2%BA-boletim-quadrimestral.pdf
http://www.previdencia.gov.br/wp-content/uploads/2017/04/1%C2%BA-boletim-quadrimestral.pdf
http://www.previdencia.gov.br/wp-content/uploads/2017/04/1%C2%BA-boletim-quadrimestral.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/areasofwork/workplace-health-promotion-and-well-being/WCMS_108557/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/areasofwork/workplace-health-promotion-and-well-being/WCMS_108557/lang--en/index.htm
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recompensa) e estresse relacionado ao trabalho estão associados a riscos comportamentais 

relacionados à saúde, incluindo o consumo excessivo de álcool, excesso de peso, aumento do 

tabagismo e distúrbios do sono. ” 7 

Portanto, considerando o contexto atual e a centralidade do trabalho na vida do homem, 

pode-se compreender que, apesar da falta de um consenso literário quanto à percepção da QVT, 

é muito mais urgente e construtivo empenhar-se na busca de formas de integrar toda a bagagem 

teórica com a prática, a fim de subsidiar políticas e práticas de gestão de pessoas, orientadas à 

saúde física e psíquica dos trabalhadores, posto que isto é o que de fato agirá no 

desenvolvimento humano dentro e fora das organizações, na qualidade de vida, bem-estar e 

felicidade dos indivíduos (TAVEIRA, 2010, p. 77). Dessa forma, é de extrema importância que 

as organizações se utilizem de práticas como, por exemplo, a promoção de lazer, cultura, 

reconhecimento, compensação justa, campanhas motivacionais, melhor equilíbrio nas 

demandas por produtividade, entre tantas outras, a fim de diminuir o estresse e a pressão no 

trabalho, proporcionando mais saúde, bem-estar e segurança aos seus colaboradores. 

3.3 MOTIVAÇÃO  

Um tópico de extrema relevância nas discussões sobre bem-estar na atualidade é a 

motivação. Derivada do latim movere, motivação pode ser compreendida como “uma tensão 

afetiva suscetível de desencadear uma atividade com vista a alcançar um determinado 

desejo/objetivo” (ECCHELI, 2008 apud RIBEIRO; PASSOS; PEREIRA, 2018, p 106). Neste 

sentido, percebe-se que a motivação é uma disposição natural que estimula os indivíduos, 

fazendo com que estes sejam capazes de atingir suas metas, visto que é “a força que emerge, 

regula e sustenta as ações de cada indivíduo; é um processo complexo que influencia o início 

de uma atividade e a sua manutenção com persistência e vigor ao longo do tempo. ” (HARTER, 

1981; DECI et al., 1991; RYAN & DECI, 2000, apud PANSERA et al., 2016, p. 314).  

Entretanto, o que motiva os indivíduos? Em uma visão geral, Malone, Laubacher e 

Dellarocas (2010, p. 27) sintetizam as infinitas hipóteses em três principais fatores que motivam 

as pessoas em suas ações: dinheiro, amor e glória. Para o primeiro, os autores entendem que 

um dos mais importantes motivadores para os indivíduos, especificamente quando se diz 

respeito ao trabalho, é a promessa do ganho financeiro. Assim, “às vezes, as pessoas recebem 

                                                             
7 Dados disponíveis em: https://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_466547/lang--en/index.htm. 

Publicado em 04 Abr. 2016. 

 

https://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_466547/lang--en/index.htm
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pagamentos diretos, como um salário, e às vezes esperam que a participação em uma atividade 

aumente a probabilidade de receberem pagamentos futuros, como nos casos em que as pessoas 

realizam uma tarefa para melhorar sua reputação profissional ou aprimorar suas habilidades. ”  

Quanto ao segundo fator, entende-se que o amor também é um importante motivador na 

vida dos indivíduos, mesmo quando não há expectativa de ganho financeiro, e pode agir de 

diversas formas. Neste sentido, “as pessoas podem ser motivadas pelo prazer intrínseco de uma 

atividade, pelas oportunidades que ela oferece de socializar-se com outras pessoas ou porque 

as faz sentir que estão contribuindo para uma causa maior do que elas” (MALONE; 

LAUBACHER; DELLAROCAS, 2010, p. 27). Por fim, os autores destacam o fator glória, ou 

seja, a motivação que parte do desejo de ser reconhecido pelos outros por suas realizações. 

Portanto, segundo esta linha de pensamento, pode-se compreender que ou os indivíduos se 

motivam porque procuram ganho financeiro, e/ou pelo simples fato de sentirem prazer em 

realizar tal ato, e/ou porque querem ser reconhecidos pelo trabalho desempenhado. 

Neste sentido, tem-se que a motivação pode ser dividida em motivação extrínseca e 

intrínseca. Segundo Deci (1972 apud Moraes, 2016, p. 19), “a motivação extrínseca é 

relacionada ao que é feito pelos outros para motivar os funcionários como, por exemplo, pagá-

lo um bônus por performance. ” Assim, esta seria um estímulo externo positivo que busca uma 

resposta, também positiva, através da modificação de um comportamento “inadequado” 

(DAVIS; NEWSTRON, 1992; FISCHLOWITZ, 1970; FLEURY; FISCHER, 1989, apud 

MORAES, 2016, p. 18).  

Assim, tem-se, como exemplos de motivação extrínseca, aquelas em que se os fatores que 

influenciam o comportamento se encontram no meio ambiente, como salários e outras 

recompensas financeiras, segurança e saúde no trabalho, menores cargas de trabalho, 

promoções e prêmios (KLEIN e MASCARENHAS, 2016, p. 20). Estes exemplos resultam em 

motivação extrínseca por possibilitarem uma satisfação que independe do trabalho em si, e são 

controladas por outros que não o próprio indivíduo. 

Já a motivação intrínseca se caracteriza por estar associada à realização pessoal ou ao 

trabalho em si, e pode ser encontrada em atividades onde não existem recompensas aparentes 

além da própria atividade, sendo um grande exemplo os trabalhos voluntários. Assim, 

“Refere-se a uma necessidade psicológica inata para a competência e 

autodeterminação. Desta feita, os indivíduos intrinsecamente motivados são aqueles 

que têm um locus de controle interno elevado, atribuindo o seu comportamento a 

necessidades internas, esforçando-se por obter recompensas que satisfaçam tais 

necessidades intrínsecas”. (DECI, 1971, apud LIRA e SILVA, 2015, p.175)  
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Dessa forma, tem-se como fatores de motivação intrínseca a autoestima, a carreira e o 

crescimento pessoal, os desafios, a interação social, o sentimento de realização ligado ao 

trabalho bem desempenhado, a satisfação da curiosidade, a liberdade, a diversão ou o prazer 

em participar de algo considerado estimulante, o sentimento de ser útil e desenvolver suas 

aptidões e talentos, entre tantos outros exemplos. Percebe-se ainda, de acordo com Ryan & Deci 

(2000 apud Cabanas, 2019, p. 9), que “indivíduos que vivenciam controle das suas ações através 

de ameaças, definição de diretrizes e datas-limite ou de pressão por competição, vêm diminuída 

a sua motivação intrínseca”, posto que tal controle diminui o interesse dos mesmos e o prazer 

em executar as tarefas. 

Ainda que todos os fatores motivacionais até agora mencionados se expandam para além 

do mundo corporativo e das organizações e se encontrem presentes em todas as esferas da vida 

dos indivíduos, estes são se extrema importância no âmbito do trabalho, tanto para os 

empregadores, visto que a motivação afeta diretamente os resultados, quanto para os 

trabalhadores, haja vista a necessidade não apenas de se sustentar financeiramente, como de 

suprir seus propósitos, se encontrar satisfeito com o que faz e se perceber vivendo com bem-

estar. Assim, a motivação está intimamente ligada com a satisfação, sendo ambas ideias 

complementares e que influenciam diretamente as organizações, na eficiência, eficácia e 

produtividade.  

Entretanto, apesar da motivação intrínseca ser um importante motor para o 

comportamento dos trabalhadores, ela pode ser considerada “difícil de influenciar ou controlar, 

especialmente em comparação com a grande variedade dos – prontamente disponíveis – 

motivadores extrínsecos” (FREY; JEGEN, 2001, p. 591 apud LIRA e SILVA, 2015, p. 175). 

Assim, pode-se compreender que é de fato mais simples para as empresas influenciarem o 

comportamento e o desempenho de seus funcionários através de recompensas extrínsecas do 

que tentar obter a satisfação intrínseca dos mesmos em sua atividade profissional. 

Percebe-se então, que há um grande desafio por parte das organizações quando se diz 

respeito à motivação e à satisfação de seus funcionários. Segundo Herzberg (1964, 1968 apud 

Klein e Mascarenhas, 2016, p. 21) tanto os fatores extrínsecos quantos os intrínsecos tem papéis 

importantes, visto que os extrínsecos atuam nas necessidades e satisfações básicas dos 

indivíduos, porém não necessariamente atuam de forma relevante como fonte de motivação em 

si, papel dos fatores intrínsecos.  

O que se pode se concluir, tendo em vista todos os pontos abordados no presente capítulo, 

é que, na atualidade, cada vez mais os indivíduos procuram prioritariamente satisfazer os fatores 

“amor” e “glória”, e não somente o fator “dinheiro” (MALONE; LAUBACHER; 
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DELLAROCAS, 2010, p. 27). Assim, é imperioso que as organizações se preocupem não 

apenas em oferecer adequadamente os fatores extrínsecos, mas que, ainda mais levando em 

consideração tantos casos de adoecimento físico e psíquico decorrentes do trabalho na 

atualidade, também se preocupem em proporcionar a satisfação das necessidades simbólicas 

dos indivíduos, promovendo bem-estar, maiores níveis de felicidade e satisfação no ambiente 

de trabalho.  
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4. MUNDO DO TRABALHO FRENTE À PANDEMIA 

 

4.1 A PANDEMIA E OS IMPACTOS NA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Em dezembro de 2019 o mundo passou a conhecer aquilo que, até então mal se sabia, 

impactaria de forma devastadora todos os aspectos da vida em sociedade: a pandemia do novo 

coronavírus, cuja doença por ele acarretada foi nomeada pela OMS como Corona Virus 

Desease (ou COVID-19). Tudo começou na província de Wuhan, na China, tendo o contágio 

se espalhado pelo mundo no ano de 2020 e afetado intensamente as esferas da saúde, economia, 

o trabalho e o emprego, caracterizando uma crise sem precedentes, cujos efeitos certamente se 

estenderão por anos. 

Neste sentido, várias práticas se tornaram necessárias para lidar com a nova realidade. “A 

aplicação de medidas restritivas ao deslocamento das pessoas voltadas ao isolamento social 

busca mitigar os efeitos da exposição ao contágio e promover o controle da pandemia em termos 

de atendimento às situações de emergência e uso de equipamentos para manutenção da vida” 

(BARROS-DELBEN et al., 2020; CRUZ et al., 2020 apud CASTRO et al., 2020, p. 1060).  

Assim, há um imenso choque na vida dos indivíduos, visto que é necessário que os países 

lancem mão de estratégias como a quarentena, o isolamento e restrições à movimentação como 

forma de combate à propagação da doença, que possui grande poder de contágio, e vem 

acarretado a exaustão dos sistemas de saúde. “A crise proporcionada pela COVID-19 atingiu 

sistemicamente a mobilidade social, a gestão, o planejamento e as operações do Estado e das 

organizações, com impactos importantes nos empregos e na sustentabilidade econômica e 

social” (CASTRO et al., 2020, p. 1060).   

Segundo Antunes (2020), mesmo no cenário pré-pandemia a sociedade já passava por 

uma crise estrutural, com a crescente precarização, terceirização, vulnerabilização dos 

trabalhadores e perdas no direito do trabalho, por meio da flexibilização das leis trabalhistas. Já 

eram brutais a informalidade e a precarização; já era clara a ausência de proteção social aos 

mais vulneráveis. Porém, com a pandemia há um “toque” de crueldade: o abandono total e a 

exploração extrema da força de trabalho. Assim “é no solo da crise estrutural do capital que a 

pandemia vem se proliferando intensamente e, em poucos meses, já levou à morte milhares de 

pessoas em todo o mundo, além de desempregar milhões de trabalhadores e trabalhadoras” 

(ANTUNES, 2020).  
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Conforme evidenciado anteriormente, de acordo com dados da PNAD (Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios) contínua do IBGE8, no último trimestre de 2020 a taxa de 

desocupação chegou à 13,9%, número que representa cerca de 14 milhões de pessoas sem 

trabalho, depois de atingir 14,6% no terceiro trimestre, maior nível já registrado nas 

comparações trimestrais do IBGE. Se comparado com o último trimestre de 2019, período pré-

pandemico, onde o desemprego era estimado em 11,0%, ou seja, em cerca de 11,6 milhões, 

houve o aumento de 2,6 milhões de pessoas desempregadas durante o primeiro ano de 

pandemia, conforme evidenciado na tabela 1 abaixo: 

Tabela 1 – Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (2019/2020) 

Indicador / Período 4º Trimestre 2019 3º Trimestre 2020 4º trimestre 2020 

Taxa de desocupação 
11% 

 (11,6 mi) 

14,6% 

 (14,1 mi) 

13,9%  

(13,9 mi) 

Taxa de informalidade 
41%  

(35,3 mi) 

38,4%  

(33 mi) 

39,5%  

(34 mi) 

Fonte: Adaptado da PNAD Contínua. IBGE (2021). 

Já em relação à informalidade, a Pesquisa aponta que a taxa chegou, no 4º trimestre, à 

39,5% da população ocupada (ou seja, 34 milhões de trabalhadores informais). No mesmo 

trimestre em 2019, a taxa era de 41,0%, o que representa cerca de 35 milhões de pessoas. Neste 

sentido, é possível identificar que houve um recuo, que, segundo Antunes (2020) provém do 

fato de que a pandemia impactou até mesmo os trabalhadores de plataformas digitais e 

aplicativos, que não paravam de expandir nos últimos anos, e sem outra possibilidade de 

encontrar trabalho imediato, saíam do desemprego para a “uberização”, com jornadas de 

trabalho abusivas, falta de saúde laboral, entre tantas outras questões. 

Além de todo o impacto da pandemia na oferta de emprego e, consequentemente, na 

economia, conforme visto até aqui, tem-se também, durante esse período, a ampla adoção de 

novas formas de trabalho, em diversos ofícios, como forma de conter a movimentação de 

pessoas e manter a operacionalidade das empresas. Dentre elas, tem-se, por exemplo, o trabalho 

remoto, teletrabalho ou homeoffice, temática a ser abordada a seguir. 

 

 

                                                             
8 Dados disponíveis em: https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=73086. 

Publicado em: 26 Fev. 2021. 

https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=73086


35 
 
 

4.2 O TELETRABALHO COMO NOVA FORMA DE TRABALHO 

Conforme já mencionado, a pandemia do coronavírus trouxe grande impacto financeiro 

e econômico às organizações do mundo inteiro, acarretando, em muitos casos, a demissão em 

massa de funcionários, a necessidade de reinvenção a fim de se manter as atividades, e até 

mesmo, a falência de muitas empresas. Assim, no atual contexto, dentre as principais formas 

de se manter o funcionamento das organizações frente à necessidade de se conter a propagação 

do vírus, tem-se a ampla adoção dos formatos de trabalho à distância, fator importante na 

garantia da continuidade das atividades econômicas. 

Neste sentido, a pandemia vem acelerado um movimento que já vinha aumentando 

gradualmente ao longo dos últimos anos (EUROSTAT, 2018): a adoção da modalidade de 

teletrabalho por parte das entidades empregadoras, haja vista as profundas transformações 

ocorridas no mundo do trabalho nas últimas décadas, possibilitadas pelo advento da internet, 

bem como o avanço tecnológico.  

O trabalho remoto, à distância, ou teletrabalho pode ser definido, de acordo com a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2021), pelo “uso de tecnologias de informação e 

comunicação (TIC), tais como smartphones, tablets, computadores portáteis e de secretária, no 

trabalho que é realizado fora das instalações da entidade empregadora. ” Assim, o teletrabalho 

implica o trabalho possibilitado pelas TIC, exercido à distância das empresas, ou seja, fora dos 

locais de trabalho. 

Percebe-se então que “a conjunção moderna entre os aparelhos eletrônicos e a avançada 

tecnologia da informação, dá à luz a moderna telemática que revoluciona completamente o 

modo como se relacionam as pessoas do planeta inteiro e de como trabalham” (CORRÊA, 2018, 

p. 50). Assim, este cenário possibilita cada vez mais o fomento desta nova forma de trabalho, 

visto que se torna possível que os indivíduos desempenhem suas atividades de qualquer lugar, 

até mesmo de casa (homeoffice), bastando apenas o acesso à internet, tendência que vai contra 

as formas tradicionais de trabalho fixo. 

Neste contexto, entretanto, pode-se analisar que, pela própria natureza deste formato, nem 

todas as atividades e ocupações podem ser realizadas remotamente, de forma que este modelo 

de trabalho não atinge todos os setores e trabalhadores. Além disso, segundo Bridi et al. (2020, 

p. 3): 

“O trabalho remoto (em home-office) não se confunde com as modalidades de 

trabalho fabris realizados “em domicílio”, oficinas domésticas e de trabalhadores 

subcontratados por grandes corporações, resultantes da reestruturação produtiva do 

último quartel do século XX. Nesse caso, no contexto da pandemia, tratam-se de 

trabalhos realizados e possibilitados pelas tecnologias da informação (TI). ”  
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Segundo a OIT (2021), o teletrabalho deve derivar-se de um acordo voluntário entre a 

entidade empregadora e o trabalhador, onde se definam não somente o local do trabalho (seja 

na casa do trabalhador ou noutros locais), como também o horário de trabalho ou horas 

trabalhadas, os instrumentos de comunicação a serem utilizados, as tarefas a serem cumpridas, 

os mecanismos de supervisão e modalidades de registo das tarefas realizadas. 

Ademais, o teletrabalho traz consigo pontos positivos e negativos, sendo pauta constante 

de discussão. Entre seus benefícios pode-se citar a redução de tempo gasto com deslocação e, 

logo, menor risco de acidentes de trabalho, maior foco nas atividades (haja vista a ausência das 

distrações do escritório), maior flexibilidade de horários, liberdade para escolher de onde se 

trabalha, entre outros. Dessa forma,   

“Para  os  trabalhadores  há  benefícios  em  termos  de  autonomia,  condições físicas,  

relações  familiares, boa  vizinhança, acesso ao  trabalho  (sobretudo aos  deficientes  

físicos,  anciãos,  donas  de  casa);  para  a  coletividade,  há benefícios  em  termos  
de  redistribuição  geográfica  e  social  do  trabalho, redução  do  volume  de  trânsito,  

estímulos  à  criação  de  novos  trabalhos, revitalização  nos  bairros,  redução  da  

poluição  e  das  despesas  de manutenção viária, eliminação das horas de pico, etc.” 

(DE MAIS, 2000, p. 263-264 apud LENUZZA, 2007, p. 70) 

 

Para os empregadores, também se pode apontar como exemplo a redução de custos e 

despesas com infraestrutura, transporte e mão de obra, redução do absenteísmo, maior 

produtividade dos empregados, possibilidade de trabalho em tempo real com pessoas de 

qualquer parte do mundo, e assim por diante. 

Entretanto, como pontos negativos, tem-se, por exemplo, que o teletrabalho pode gerar 

uma maior dificuldade no equilíbrio e gerenciamento do tempo de trabalho e vida pessoal, 

sobrecarga de trabalho, a sensação de solidão, bem como a perda de contato com outros 

indivíduos e com a hierarquia, o que tanto afeta a esfera social (OIT, 2021). Lenuzza (2007, p. 

73), menciona também o aumento de despesas domésticas do trabalhador, a falta de visão dos 

teletrabalhadores do conjunto da empresa e seu mercado, a menor visibilidade quanto às 

oportunidades de promoção e de ascensão na carreira profissional, os problemas pertinentes à 

prevenção e eliminação dos riscos relacionados às doenças e às questões de higiene e saúde no 

local de trabalho. 

Como se pôde analisar, o teletrabalho (ou trabalho remoto/homeoffice), formato que já 

vinha sendo adotado cada vez mais ao longo dos anos, despontou exponencialmente no mundo 

inteiro em face à pandemia do COVID-19, haja vista o caráter de isolamento social necessário 

ao combate da doença, trazendo aos trabalhadores a necessidade de se habituar a uma nova 

forma de executar suas atividades, bem como novas condições de trabalho, temática a ser 

abordada a seguir. 
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4.3 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO NO NOVO CENÁRIO 

A necessidade da rápida transição do trabalho presencial tradicional para o trabalho 

remoto para muitos profissionais dos mais diversos setores e ramos da economia, vem 

demandado grande capacidade de adaptação dos trabalhadores em face ao novo formato e às 

novas condições de trabalho, tão distintas do que se era habituado, conforme visto 

anteriormente. Neste sentido, pode-se inferir que uma nova realidade laboral traz consigo 

mudanças também na qualidade de vida no trabalho desses profissionais.  

Segundo o estudo produzido pelo laboratório de psicologia organizacional e do trabalho 

da USP-RP acerca da temática, 

“Com a pandemia da Covid-19, o teletrabalho se tornou compulsório para muitos 

trabalhadores. Grande parte destes, nunca tinham realizado tal modalidade, não 

receberam ações de treinamento, desenvolvimento e educação (TD&E), e estão tendo 

que se adaptar além de terem que equilibrar novas demandas que foram criadas, por 
exemplo, a necessidade de dedicar mais tempo a atividades domésticas e cuidados 

com os filhos. Além disso, há indícios de impactos psicológicos da pandemia, como 

o medo, estresse, sofrimento, ter que lidar com falecimento, entre outros. ” (LABPOT, 

PROVIR, 2020, p. 4) 

O mesmo estudo aponta também como grandes desafios que impactam na qualidade de 

vida desses trabalhadores a falta de interação social, o “abandono” por parte dos supervisores e 

a falta de suporte organizacional, e destaca ainda que a maior parte dos gestores também não 

recebeu treinamento para a melhor gestão da modalidade remota, podendo-se perceber, então, 

a importância das ações do setor de Recursos Humanos neste momento, haja vista a necessidade 

de suporte organizacional com, por exemplo, ações de Treinamento e Desenvolvimento, e o 

bom uso de ferramentas e gestão.  

Neste sentido, é possível analisar a importância de as empresas se empenharem em novas 

formas de se manterem próximas de seus funcionários, de forma que se assegure a interação e 

as relações interpessoais, a comunicação e a união, especialmente em face ao impacto 

psicológico do isolamento social e de todas as outras questões de insegurança provenientes da 

pandemia; o investimento em suporte técnico, com a disponibilização de ferramentas e 

equipamentos a fim de melhorar a experiência do teletrabalho também são imprescindíveis 

(LABPOT, PROVIR, 2020). 

Além do “tecno stress” e da adição às novas tecnologias, a sobrecarga com tarefas 

também aumenta a fadiga, a irritabilidade e a dificuldade em se desligar do trabalho e descansar 

de forma apropriada (OIT, 2021). Assim, outro ponto de grande importância é a flexibilidade, 

seja nos horários ou na possibilidade da redistribuição de tarefas e dos fluxos de trabalho, 

fatores fundamentais para evitar a sobrecarga e o estresse, tão presentes na loucura 
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desencadeada pela pandemia, que já perdura por tantos meses. As rotinas de trabalho cansativas 

e integradas na vida pessoal, tornam complexa a gestão das fronteiras entre o tempo de trabalho 

e das obrigações pessoais, sendo comum até mesmo não se ter finais de semana ou feriados, 

visto que o trabalho toma um grande tempo. Tempo esse que afeta profundamente a saúde e a 

qualidade de vida de muitas pessoas, especialmente das mulheres (MACEDO, 2020, p. 189). 

Neste sentido, ainda conforme a autora (ibidem), é válido ressaltar que, no Brasil, o 

trabalho doméstico ainda é visto como responsabilidade exclusiva da mulher, pensamento 

marcado pelo machismo e que incorre em grande desigualdade entre os gêneros. Esse contexto 

acaba por aumentar ainda mais, no período pandêmico, a carga de estresse atrelada à mulher, 

visto que, segundo a autora,  

“O trabalho é marcado por dor, opressão e adoecimento, principalmente diante da 

naturalização da posição subalterna que a mulher ocupa na sociedade e na hierarquia 

da estrutura familiar tradicional, que a leva à exaustão diante dos cuidados 
requisitados por todos os membros da família. Muitas vezes, a própria mulher 

internaliza, nas relações de poder vigentes na sociedade, que cabe a ela a obrigação 

desses afazeres, dispensando muito pouco tempo para cuidar de si mesma, descansar 

ou buscar meios de lazer (Porto, 2008 apud MACEDO, 2020, P. 189). ” 

Para além deste cenário, tem-se também o impacto da pandemia na qualidade de vida dos 

trabalhadores no que diz respeito à saúde mental e física, conforme já mencionado. Segundo a 

OIT (2021) e de acordo com a legislação vigente, os empregadores são responsáveis pela 

proteção da segurança e saúde dos trabalhadores também no teletrabalho, sendo os dois maiores 

desafios do teletrabalho durante a pandemia os riscos psicossociais, haja vista a ansiedade, o 

stress e a exaustão resultantes das circunstâncias atuais, o aumento nos sintomas de depressão, 

baixo ânimo, irritabilidade, insônia, burnout, entre outros, bem como os fatores ergonômicos,  

considerando-se, por exemplo, o sedentarismo prolongado e o trabalho na mesma posição sem 

se movimentar durante longos períodos e com mobília não apropriada, que aumentam o risco 

de problemas de saúde, incluindo problemas musculares, fadiga visual, obesidade, doenças 

cardíacas e assim por diante. 

Por todo o exposto pode-se perceber como a pandemia vem afetando a humanidade nas 

mais diversas esferas, seja na saúde e bem-estar, na qualidade de vida no âmbito pessoal e no 

profissional, nas formas de trabalho e no emprego, trazendo um cenário de crise econômica e 

social de grande proporção, que pode não somente impactar as estruturas das relações no 

presente, como também trazer consequências relevantes a longo prazo, inclusive para o futuro 

do trabalho. 
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4.4 O FUTURO DO TRABALHO 

Com as intensas transformações ocorridas no mundo do trabalho ao longo dos anos, muito 

se é debatido acerca de seu futuro. No cenário das inovações tecnológicas e econômicas, 

aceleradas pela evolução das tecnologias digitais, as mais diversas conjecturas se formam sobre 

a temática, com especulações e previsões que variam desde as mais utópicas e progressistas, 

até as mais pessimistas, como as que preveem o fim do trabalho (ISLAM, 2020, p. 365). 

O autor Harari expressa em sua obra “21 lições para o século 21” o contexto de incertezas 

que se abre ao se debater sobre a temática: 

“Não temos ideia de como será o mercado de trabalho em 2050. Sabemos que o 
aprendizado de máquina e a robótica vão mudar quase todas as modalidades de 

trabalho — desde a produção de iogurte até o ensino da ioga. Contudo, há visões 

conflitantes quanto à natureza dessa mudança e sua iminência. Alguns creem que 

dentro de uma ou duas décadas bilhões de pessoas serão economicamente 

redundantes. Outros sustentam que mesmo no longo prazo a automação continuará a 

gerar novos empregos e maior prosperidade para todos. Estaríamos à beira de uma 

convulsão social assustadora, ou essas previsões são mais um exemplo de uma histeria 

ludista infundada? É difícil dizer. [...] Desde o início da Revolução Industrial, para 

cada emprego perdido para uma máquina pelo menos um novo emprego foi criado, e 

o padrão de vida médio subiu consideravelmente. Mas há boas razões para pensar que 

desta vez é diferente, e que o aprendizado de máquina será um fator real que mudará 

o jogo. ” (HARARI, 2018) 

Para a OIT (2019, p. 10), o cenário de avanços tecnológicos - com o advento da 

inteligência artificial, automação e robótica – possibilitará a criação de novos empregos, porém 

traz também a dificuldade de readaptação para aqueles que perderem seus empregos nessa 

transição, em face à maior obsolescência de conhecimentos e habilidades, que será mais 

recorrente nesse novo período. Tem-se ainda a “ecologização” das economias, tendência que 

irá gerar milhões de empregos ao passo em que se adotem práticas sustentáveis e tecnologias 

limpas, mas que também extinguirá muitos outros com a crescente redução das indústrias de 

uso intensivo de carbono e recursos não renováveis.  

Ainda para a organização, as mudanças demográficas também são um ponto importante, 

visto que o aumento das populações jovens em alguns países e o envelhecimento da população 

em outros pode impactar no mercado de trabalho e nos sistemas de seguridade social. 

Entretanto, este cenário pode possibilitar reinvenção no sistema, com novas formas de 

assistência e o desenvolvimento de sociedades mais inclusivas. Em uma visão otimista, para a 

OIT, é necessário que se aproveite dessas mudanças para impactar de forma positiva no futuro 

do trabalho, com maiores oportunidades para todos, justiça social e segurança econômica.  

Para Lamb (2020), as tecnologias digitais, requisitos fundamentais para as organizações 

já na atualidade, se tornarão ainda mais imprescindíveis para a preservação dos negócios no 

futuro, tendo como ponto primordial a Inteligência Artificial, que possui grande potencial de 
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impacto econômico, social, cultural e político. Segundo Rao e Verweij, “estudos de renomadas 

consultorias indicam que o impacto da Inteligência Artificial na economia pode ser estimado 

em mais de 15,7 trilhões de dólares na próxima década ” (2017 apud Lamb, 2020).  

Neste sentido, é possível compreender como as organizações de base tecnológica vêm se 

tornando as grandes gigantes da economia, o que aponta para a ideia de que os “dados são o 

novo petróleo”, visto que “as organizações centradas em dados, conhecimento e capital 

intelectual têm maior percepção de valor entre investidores” (Ibidem). Conforme já visto, esta 

transformação no mundo do trabalho viabilizada pela tecnologia, também conhecida como 

“indústria 4.0”, trará a perda de muitos empregos onde, segundo Graglia e Lazzareschi (2018, 

p.135), para os profissionais de baixa qualificação dispensados por suas funções terem se 

tornado redundantes com a tecnologia, será um desafio ocupar uma vaga neste novo mercado 

que exige um mais alto padrão de formação, com perfis de capital humano requeridos cada vez 

mais centrados em conhecimento, habilidades e atitudes. 

Na visão de Antunes (2020), a precarização do trabalho na era digital é uma realidade. 

Assim, ao mesmo tempo em que se amplia a luta por emprego no cenário das recentes crises, 

há uma significativa redução em sua oferta, sendo aqueles que conseguem se manter 

empregados sujeitos à enorme perda de direitos sociais, em trabalhos flexíveis, ocasionais, 

intermitentes e informais, o que o autor chama de “uberização do trabalho”.  

Entretanto, o autor discorda da ideia do “fim do trabalho”, visto que para ele, “sem 

trabalho, é impossível a geração de coágulos de valor e de riqueza social” cernes do capitalismo. 

Assim, resta ao sistema “destroçar a força humana de trabalho, sem, entretanto, eliminá-la 

completamente”.  Em uma visão mais pessimista à cerca do futuro do trabalho, pode-se perceber 

que, para o autor, se mantidas tais características do contexto atual, conforme descritas, a 

sociedade seguirá em uma tendência de mais desemprego, mais desigualdade e exploração, 

ainda mais exacerbados pelo cenário pandêmico (ANTUNES, 2020). 

Por fim, para a OIT (2020), a crise no emprego desencadeada pela COVID-19 vem 

gerando uma relevante “lacuna de competências”, que afetará intensamente o mundo do 

trabalho. Este cenário demandará uma transformação nas estratégias de formação profissional 

e nos investimentos educacionais, a fim de que se atendam as novas demandas de competências 

do mercado, por meio da reconversão, requalificação e reinserção dos trabalhadores que 

perderem seus empregos e suas rendas, cenário que constitui grande desafio para as políticas 

públicas e para o futuro do trabalho. 
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5. METODOLOGIA 

Tendo como base os conceitos de classificação de pesquisa apresentados por Vergara 

(2014) tem-se, a seguir, a especificação quantos aos fins e meios do presente estudo. 

5.1 QUANTO AOS FINS E MEIOS 

A pesquisa possui, quanto aos fins, caráter exploratório, descritivo e explicativo. O caráter 

exploratório se deve ao fato de que a pesquisa aborda um contexto atípico, e pretende analisar 

a perspectiva dos estudantes universitários em relação ao futuro do trabalho frente à pandemia, 

cenário ainda muito recente. Será também descritiva porque busca descrever como a pandemia 

impacta a perspectiva dos estudantes sobre o tema. E por fim, explicativa pois, a partir dos 

dados explorados e descritos, é possível explicar o que motiva estes estudantes, como eles veem 

o trabalho e a importância do bem-estar, bem como esclarecer o que os mesmos pensam sobre 

as mudanças que o mundo enfrentará daqui para a frente. 

Em relação aos meios, o estudo deste trabalho foi realizado com base em pesquisa 

bibliográfica e de campo. Bibliográfica pois foi baseada em material já publicado sobre a 

temática do trabalho e qualidade de vida, como dissertações de mestrado, teses de doutorado, 

livros e artigos científicos. Pesquisa de campo pois visa aplicar tais informações na análise da 

perspectiva dos estudantes universitários em relação ao futuro do trabalho frente à pandemia, 

por meio de questionário. 

 

5.2 UNIVERSO E AMOSTRA 

O universo desta monografia foi estruturado por estudantes do curso de Administração de 

uma universidade pública situada na cidade de Macaé/RJ. O curso possui um quantitativo total 

de 236 estudantes inscritos, de fato matriculados nas disciplinas vigentes e, em uma perspectiva 

geral, 309 estudantes ativos, montante que engloba também os estudantes vinculados, porém 

não inscritos em disciplinas.  

Dessa forma, a parcela considerada como universo desta pesquisa foi a de estudantes 

inscritos. Deste total de 236 indivíduos, 44 estudantes responderam o questionário, restringindo 

esta amostra a 19% deste universo. Neste sentido, a amostra da presente pesquisa pode ser 

classificada como por conveniência e acessibilidade, visto que dependeu da disponibilidade dos 

respondentes, possuindo limitações quantos aos pesquisados que puderam ou não responder. 

Além disso, por conta do cenário pandêmico, o número de respostas obtidas foi afetado, tendo 

sido inferior ao número ideal de amostra, fato que se pode justificar pela falta de contato pessoal 
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da pesquisadora com os pesquisados e de alcance realizado apenas por meio eletrônico. Outra 

limitação da pesquisa é o fato de que a amostra se restringe à apenas um curso de graduação de 

uma universidade pública de Macaé-RJ.  

 

5.3 COLETA DOS DADOS 

A coleta dos dados da presente pesquisa foi realizada por meio da aplicação de questionário 

e teve como referência os preceitos teóricos levantados e analisados na fundamentação teórica, 

onde foram utilizados artigos, dissertações e teses vinculados ao universo temático e ao 

propósito desta pesquisa.  

Neste sentido, foi construído um questionário de natureza quantitativa e qualitativa com 

19 perguntas, dentre elas perguntas abertas e fechadas, a partir de tais teorias e conceitos 

estudados no levantamento teórico. Também foi utilizada a técnica de evocação livre, conforme 

propõe Vergara (2014), com o objetivo de analisar a perspectiva de estudantes universitários 

em relação ao futuro do trabalho frente à pandemia. 

O questionário contou com perguntas que buscaram traçar qual é o sentido do trabalho 

para os estudantes, o que os motiva, como sua qualidade de vida foi afetada pela pandemia, 

quais os impactos da pandemia no mundo do trabalho, quais suas percepções sobre as 

dimensões do trabalho decente antes e durante a pandemia, bem como para o futuro pós-

pandêmico, e, por fim, questionamentos sobre suas percepções acerca do cenário do futuro do 

trabalho. 

A aplicação do questionário foi realizada através da plataforma Surveymonkey, software 

focado no desenvolvimento de pesquisas online. O link do questionário foi divulgado através 

de correspondência eletrônica para as contas oficiais das turmas do curso, bem como para 

grupos das referidas turmas no aplicativo Whatsapp. A pesquisa ficou aberta por 54 (cinquenta 

e quatro) dias, do período de 08/05/2021 à 30/06/2021, para que os estudantes pudessem 

respondê-la e contou com um total de 44 participantes. 

5.4 TRATAMENTO DOS DADOS 

Os dados foram tratados de maneira qualitativa e quantitativa. Para análise dos dados 

qualitativos, foram utilizadas as técnicas de análise de conteúdo, para verificar as justificativas 

solicitadas em algumas questões fechadas, e de análise da evocação livre de palavras. A análise 

de conteúdo, conforme propõe Vergara (2012, p.7), “é considerada uma técnica para o 

tratamento de dados que visa identificar o que está sendo dito a respeito de determinado tema”. 
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Dessa forma, os dados coletados através das respostas dos estudantes foram tratados e a 

interpretados sendo ligados ao conteúdo da fundamentação teórica.  

Já a análise da evocação livre de palavras, é o método de coleta de dados por meio do qual 

o pesquisador solicita aos sujeitos da pesquisa que mencionem, oralmente ou por escrito, um 

determinado número de palavras relacionadas a uma expressão indutora, com base em um 

sentido próximo (VERGARA, 2005, p. 243). Assim, para sua análise, foram listadas as diversas 

palavras e expressões evocadas, criando-se assim um dicionário semântico de evocações, que 

facilitou a criação de categorias de sentidos, como sugere Vergara (2015).  Nesta linha, os dados 

foram calculados tomando como referências a frequência e a ordem de evocação de cada 

categoria, para examinar quais palavras e expressões foram mais evocadas/citadas. Por fim, foi 

realizada uma análise crítico-reflexiva com base no conteúdo coletado e estudado. 

Quantos aos dados quantitativos, os mesmos foram analisados com o auxílio do Microsoft 

Excel e da própria plataforma do SurveyMonkey, que conta com ferramentas de análise 

frequencial básica através dos cálculos das médias simples. Tal ferramenta dispõe os dados de 

forma automática com base nas respostas do questionário, possibilitando então, sua posterior 

análise. 
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52%

32%

5%

11%

18 a 24 anos 25 a 34 anos 35 a 44 anos Mais de 45 anos

6. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

Os dados dispostos a seguir foram analisados com o auxílio da ferramenta Excel e da 

plataforma SurveyMonkey, sendo provenientes da aplicação do questionário (vide apêndice 1) 

que contou com a participação de 44 estudantes. 

 

6.1 ANÁLISE DOS DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

De acordo com os dados sociodemográficos, em relação à faixa etária, a maior parte dos 

estudantes participantes da pesquisa tinham entre 18 e 24 anos, correspondendo a 52% do total, 

enquanto 32% tinham entre 25 a 34 anos, 5% tinham entre 35 a 44 anos e 11% tinha mais de 

45 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Faixa Etária 

Fonte: Dados processados pelo pesquisador. 

Em relação ao gênero de identificação, os dados mostram que, do total dos participantes 

desta pesquisa, 57% se identificam com o gênero feminino, enquanto 43% com o gênero 

masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Gênero 

Fonte: Dados processados pelo pesquisador. 
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Quanto à cor e/ou raça/etnia dos estudantes participantes, 48% se declarou branco, 36% 

pardo e 16% se declarou preto, conforme evidenciado na figura 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Cor e/ou Raça/Etnia 

Fonte: Dados processados pelo pesquisador. 

Em relação ao maior nível de escolaridade concluído, 34% dos participantes possuíam o 

ensino médio completo, 27% curso técnico, 37% já possuíam curso superior completo, nenhum 

possuía especialização e 2% possuíam mestrado (respondido como “outros”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Grau de Escolaridade 

Fonte: Dados processados pelo pesquisador. 

Por fim, quanto ao tempo de experiência dos estudantes no mercado de trabalho, 41% 

responderam que atuam no mercado há um período de 6 meses a 2 anos, o que corrobora com 

o fato de que a maior parte dos respondentes são jovens de 18 a 24 anos, o que permite se supor 

que os mesmos tenham menor tempo de experiência laboral. Adicionalmente, 16% dos 

respondentes já atuam no mercado de 2 a 4 anos, 7% de 4 a 6 anos, 34% há mais de 6 anos e 

apenas 2% declararam nunca ter trabalhado, conforme evidenciado na figura 5: 
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Figura 5 – Tempo de Experiência no mercado de trabalho  

Fonte: Dados processados pelo pesquisador. 

Assim, verifica-se que o perfil da amostra pode ser definido, em sua maior parte, por 

jovens entre 18 e 24 anos, com distribuição relativamente igualitária entre os gêneros e 

preponderância entre brancos e pardos. Além disso, grande parte já possui até mesmo curso 

superior ou técnico e relevante tempo de experiência profissional. 

6.2 ANÁLISE DAS EVOCACAÇÕES LIVRES 

Em seguida, para a análise da evocação livre de palavras, foi solicitado aos respondentes 

que informassem as 05 (cinco) primeiras palavras ou expressões que lhe vinham à mente 

quando pensavam no sentido do trabalho. Não lhes foi solicitado que listassem a ordem de 

importância das palavras ou expressões, e, dessa forma, as palavras foram aceitas na ordem em 

que foram mencionadas, que por si só já indica sua ordem de importância. 

  Ao total foram evocadas 220 palavras ou expressões que foram posteriormente 

agrupadas em categorias semânticas, ou seja, listadas de modo que se agrupassem as palavras 

ou expressões com um sentido comum, formando um dicionário de categorização, conforme 

evidenciado na tabela 2 abaixo:  

Tabela 2 - Dicionário de categorização  

CATEGORIA PALAVRAS/EXPRESSÕES SINÔNIMAS 

Carreira  

Mercado de trabalho; Carreira profissional; Ganho profissional; Salário compatível 

com o trabalho e carga horária; Aquisição de habilidade; Profissão; Sucesso 

profissional; Carreira; Desenvolvimento de habilidades técnicas; Feedback; Função; 

Carga de trabalho.  

Desenvolvimento  

Desenvolvimento Pessoal; Amadurecimento; Crescimento; Desempenho; 

Desenvolvimento pessoal; Aprendizado; Crescimento; Crescimento; Preparação; 

Conhecimento; Possibilidade de crescimento; Amadurecimento; Crescimento; 

Oportunidade; Crescimento pessoal; Novas experiências; Comprometimento. 

Fazer o que gosta  
Trabalhar diretamente com o que me formei; Trabalhar com o que gosto; Vocação; 

Amor; Vocação; Fazer o que gosta; Trabalhar pelo o que acredita; Fazer o que eu gosto; 

Gostar do que faz; Vocação; Prazer; Buscar fazer o que gosta. 
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Propósito 

Desafio; Mover a sociedade; Sonhos; Impulso para mudança; Forma de melhorar de 

vida; Ser a Solução; Sonho; Alcance de objetivos; Fazer parte de algo; Desafio; 

Prosperidade; Poder ajudar os necessitados; Desafio; Motivação; Incentivo; Objetivos; 

Motivação; Fazer parte de algo maior; Propósito; Motivação; Construção de um futuro 

melhor; Motivação; Motivação; Motivação; Motivação; Objetivos; Criar coisas novas; 

Ajudar pessoas; Fazer o bem; Objetivo; Meta; Motivação; Extensão da vida de um 

indivíduo. 

Qualidade de vida 

Segurança; Bem-estar físico e psicológico; Autonomia; Estabilização; Dar dignidade 

a pessoa; Dignidade; Estabilidade; Bem-estar; Os riscos expostos com a pandemia; 

Independência; Viver bem; Estabilidade; Dignidade; Boas condições de trabalho; 

Independência; Autonomia; Liberdade; Dignidade; Auto suficiência; Dignidade; 
Dignidade; Vida; Tempo. 

Realização 

Realização; Realização Pessoal; Realização; Realização; Reconhecimento profissional 

ou uma engrenagem do todo apenas; Autorrealização; Realização; Realização; 

Reconhecimento; Realização; Realização; Conquista; Reconhecimento; 

Autorrealização; Realização. 

Relacionamento  

Trabalho em equipe; Criação de conexões humanas; Ambiente de amizade; 

Socialização; Trabalho em grupo; Integração; Status social; Interação; Socialização; 

Sociedade; Socialização; Status; Crescimento social; Sociabilidade; Cooperação; 

Colaboração; Equipes; Comunicação; Contribuir para a sociedade; Prestígio; Unir 

esforços para um objetivo comum. 

Renda 

Remuneração adequada; Dar condições financeiras; Renda; Dinheiro; Renda; 

Remuneração; Poder aquisitivo; Remuneração; Renda; Valor; Riqueza; Capitalismo; 
Fonte de Renda; Remuneração adequada; Dinheiro; Dinheiro; Dinheiro; Recompensa; 

Retorno financeiro; Remuneração; Dinheiro; Dinheiro; Bens. 

Responsabilidade 

Obrigação; Responsabilidade; Dívidas; Responsabilidade; Obrigação; 

Comprometimento; Responsabilidade; Necessidade; Responsabilidade; Razão; 

Obrigação. 

Satisfação 
Satisfação; Identidade; Realização; Satisfação pessoal; Satisfação pessoal; Satisfação 

pessoal; Trabalhar e ser reconhecido pelo que exerço; Trabalhar expressando o que 

entendo; Satisfação; Satisfação; Felicidade; Satisfação pessoal; Satisfação. 

Sustento 

Sustento; Conseguir condições básicas de vida; Necessário para sobrevivência; 

Essencial para alimentação; Sustento; Sobrevivência; Necessidade; Consumismo; 

Sobrevivência; Sobrevivência; Se sustentar; Sustentabilidade; Usufruir do melhor; 

Sustento; Necessidade; Sustento; Sustento; Sustento; Suprir necessidades da sua 
família; Prosperidade; Sustento; Recursos; Sustento. 

Utilidade 

Atividade; Vale a atividade desenvolvida; Trazer algo de útil da nossa existência; 

Dedicação; Trabalhar, simplesmente trabalhar; Ocupação; Contribuição; Serviço às 

pessoas ao redor; Ser útil; Ser útil; Ocupar o tempo; Utilidade; Prestação de serviços; 

Ocupação diária; Utilidade; Ocupação; Sentir-se útil. 

Fonte: Dados processados pelo pesquisador. 

Em seguida foram somados o total de palavras presentes em cada categoria na tabela 2, 

visando encontrar o número de vezes que as mesmas foram evocadas. Foram elaboradas 12 

categorias, que se encontram na figura 6 abaixo: 
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Figura 6 – Categorias mais evocadas 
Fonte: Dados processados pelo pesquisador. 

A figura 6 acima representa o número de vezes que os termos foram evocados pelos 

participantes, com as seguintes frequências: propósito (33), sustento (23), renda (23), qualidade 

de vida (23), relacionamento (21), desenvolvimento (17), utilidade (17), realização (15), 

satisfação (13), fazer o que gosta (12), carreira (12) e, por último, responsabilidade (11). O 

número entre parênteses representa a quantidade de vezes que estas expressões ou palavras 

foram evocadas.  

Após a identificação das categorias, do cálculo da frequência e da ordem média evocadas 

por cada categoria, foram calculadas a frequência média de evocação (18) e a média das ordens 

médias de evocação (2,96), vide apêndice 2. Com isso, foi possível distribuir as categorias no 

diagrama de quatro quadrantes, conforme segue:  

Tabela 3 - Quadrante das quatro casas -  Representação do Sentido do Trabalho 

  

Frequência da evocação (eixo vertical)                                                                          

Valores maiores que a frequência média de evocação devem ser alocadas na parte superior.                                                                                                    

(Valores > maior 18 devem ser alocados na parte superior) 
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QUALIDADE DE VIDA (f=23,0; ome= 2,43) PROPÓSITO (f=33,0; ome= 3,39) 

RENDA (f=23,0; ome= 2,74) RELACIONAMENTO (f=21,0; ome= 3,52) 

SUSTENTO (f=23,0; ome= 2,83)   

    

    

FAZER O QUE GOSTA (f=12,0; ome= 2,92) CARREIRA (f=12,0; ome= 3,17) 

RESPONSABILIDADE (f=11,0; ome= 2,18) DESENVOLVIMENTO (f=17,0; ome= 3,71) 

SATISFAÇÃO (f=13,0; ome= 2,69) REALIZAÇÃO (f=15,0; ome= 3,00) 

UTILIDADE (f=17,0; ome= 2,94)   

    

    

Fonte: Dados processados pelo pesquisador. 

O quadrante superior esquerdo é destinado às categorias de evocações de maior 

frequência e mais prontamente realizadas. Tais elementos provavelmente formam o núcleo 

central da representação do sentido do trabalho, possuindo um caráter sobretudo avaliativo e 

pragmático determinando valores, crenças, atitudes, comportamento e identidade desta amostra 
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de estudantes. Assim, a busca por uma qualidade de vida entendida como busca de dignidade, 

autonomia e bem-estar parece ser o fator principal que dá “sentido ao trabalho”, atrelada à 

necessidade de renda para sustento e sobrevivência de tais estudantes.  

Atrelado ao núcleo central estão os elementos intermediários no quadrante superior 

direito, correspondente às categorias que foram evocadas com maior frequência, mas que não 

foram prontamente realizadas, ou seja, são dependentes ou consequência dos elementos do 

núcleo central, sendo estas propósito e relacionamento. Ter motivos, desafios e relacionamentos 

afetivos e ou profissionais por meio do trabalho, revelam o quanto o trabalho é estruturante e 

fundamental para se sentir útil e integrado socialmente, ainda mais em tempos pandêmicos 

quando o distanciamento social impacta diretamente as relações sociais afetivas e/ou 

profissionais, fazendo todos refletirem sobre a importância do trabalho além das questões 

financeiras e de sobrevivência. 

No quadrante inferior esquerdo estão os demais elementos intermediários, com as 

categorias que foram evocadas abaixo da média. São elas: fazer o que gosta, responsabilidade, 

satisfação e utilidade. Isso significa que essas categorias foram evocadas com menor frequência, 

mas que, por outro lado, foram prontamente evocadas, ou seja, são executadas e empregadas 

prontamente na prática, e por isto foram colocadas neste quadrante.   

Por fim, no quadrante inferior direito, estão aos elementos periféricos, com as categorias 

carreira, desenvolvimento e realização, que foram evocadas com menor frequência e são mais 

tardiamente realizadas, remetendo às possibilidades de crescimento e desenvolvimento que o 

trabalho pode gerar para atender desejos relacionados aos elementos do núcleo central da 

representação do sentido do trabalho: qualidade de vida, renda e sustento. 

6.3 ANÁLISE DOS DADOS QUANTITATIVOS 

Foi solicitado que os respondentes avaliassem a relevância, em suas opiniões, das seis 

propriedades do trabalho que podem aumentar o comprometimento e a motivação das pessoas 

com o mesmo, estabelecidas por Emery e Trist (apud Morin, 2001), conforme segue: 

1. A variedade e o desafio: o trabalho deve ser razoavelmente exigente e incluir variedade. Esse 

aspecto permite reconhecer o prazer que podem trazer o exercício das competências e a 

resolução dos problemas. 

2. A aprendizagem contínua: o trabalho deve oferecer oportunidades de aprendizagem em uma 

base regular. Isso permite estimular a necessidade de crescimento pessoal. 

3. Uma margem de manobra e a autonomia: o trabalho deve invocar a capacidade de decisão 

da pessoa. Deve-se reconhecer a necessidade de autonomia e o prazer retirado do exercício 

de julgamentos pessoais no trabalho. 
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4. O reconhecimento e o apoio: o trabalho deve ser reconhecido e apoiado pelos outros na 

organização. 

5. Uma contribuição social que faz sentido: o trabalho deve permitir a união entre o exercício 

de atividades e suas consequências sociais. Esse âmbito do trabalho reconhece o prazer de 

contribuir para a sociedade. 

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

incluindo atividades de aperfeiçoamento e orientação profissional. 

Ao considerarem 1 como pouco importante e 5 como muito importante, percebe-se pela 

figura 7 abaixo que, em um geral, todas as propriedades são consideradas como sendo de níveis 

4 ou 5, ou seja, extremamente relevantes, pela maior parte dos respondentes. Ainda assim, a 

propriedade que foi mais assinalada como muito importante na visão dos estudantes foi a 

aprendizagem contínua (com 82%), ou seja, possibilidade de se manter aprendendo e crescendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Ordem de relevância das propriedades do trabalho 

Fonte: Dados processados pelo pesquisador. 

Porém, ao se considerar o somatório entre os níveis 4 e 5, de maior importância, pode-se 

perceber que não somente a propriedade da aprendizagem contínua, neste caso com 91% de 

relevância, é de grande destaque para os estudantes como também o reconhecimento e apoio 

(91%) e o futuro desejável (93%), ou seja, a possibilidade de ser reconhecido e apoiado no meio 

de trabalho e de se construir um futuro, por meio de atividades de orientação e aperfeiçoamento 

do trabalho.  

No intuito de entender melhor o que motiva esses estudantes, para a próxima pergunta 

lhes foi questionado se, na oportunidade de ganharem uma excelente herança ou na loteria, os 

mesmos trabalhariam e/ou continuariam trabalhando. Como pode-se perceber na figura 8 
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abaixo, 82% dos respondentes afirmaram que continuariam trabalhando, ao passo que apenas 

18% afirmou não ter interesse em continuar trabalhando.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Trabalhariam se não precisassem 
Fonte: Dados processados pelo pesquisador. 

Aos que responderam sim, as motivações foram justificadas pelo poder que o trabalho 

tem em trazer crescimento pessoal, sentido, dignidade, satisfação e autoestima, a sensação de 

ser útil; outros trabalhariam por hobby, pela possibilidade de trabalhar com algo que de fato 

gostem, investir seu dinheiro, trabalhar para si próprio e, por fim, pelo fato de que o dinheiro 

pode não durar para sempre, e que é preciso saber administrá-lo. Aos que responderam não, o 

trabalho é visto como uma obrigação, haja vista a necessidade de se sustentar. Assim, estes 

prefeririam apenas investir seu dinheiro e encontrar outras ocupações, como viajar, por 

exemplo. 

Ainda traçando os fatores que motivam os estudantes no que diz respeito ao trabalho, ao 

serem questionados sobre qual opção escolheriam, se pudessem, entre trabalhar em uma 

empresa que ofereça oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional ou trabalhar 

em uma empresa que ofereça um bom plano de participação nos lucros e resultados, 89% dos 

estudantes indicaram dar mais importância às oportunidades de crescimento e desenvolvimento 

do que à fatores financeiros, conforme evidenciado na figura 9 abaixo, o que entra em 

consonância com as propriedades do trabalho mais relevantes para os estudantes, como a 

aprendizagem contínua e o futuro desejável, destacadas anteriormente na figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 – Oportunidade de crescimento e desenvolvimento ou recursos financeiros 
Fonte: Dados processados pelo pesquisador. 
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Entrando no contexto da pandemia, os estudantes foram questionados acerca de sua 

qualidade de vida no trabalho antes e durante a mesma. Para a fase anterior à pandemia, 9% 

considerava sua QVT como muito satisfatória, 66% satisfatória, 11% insatisfatória, 2% muito 

insatisfatória e 11% declarou não haver trabalhado no período anterior à pandemia, conforme 

pode-se verificar na figura 10: 

 

 

 

 

  

 

 
Figura 10 – Qualidade de Vida no Trabalho antes da pandemia 
Fonte: Dados processados pelo pesquisador. 

Já durante a pandemia, 16% dos estudantes considera sua QVT como muito satisfatória, 

34% como satisfatória, 25% como insatisfatória, 14% como muito insatisfatória e 11% declarou 

não haver trabalhado no período, conforme figura 11: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Qualidade de Vida no Trabalho durante a pandemia 
Fonte: Dados processados pelo pesquisador. 

Percebe-se então, ao se comparar os resultados obtidos nos dois períodos distintos, que, 

ainda que tenha havido um pequeno aumento nos que consideravam a QVT como muito 

satisfatória de um período para o outro, de 9% para a 16%, os que a consideravam como 

satisfatória caíram de 66% para 34%, como insatisfatória aumentaram de 11% para 25% e como 

muito insatisfatória aumentaram de 2% para 14%. Tal resultado evidencia como, em um geral, 

para muitos, a pandemia piorou as condições de trabalho. 

Para a próxima questão foram levadas em consideração as sete dimensões do trabalho 

decente, de acordo com Pereira et al. (2021), já mencionadas no referencial teórico desta 

pesquisa, conforme segue:  
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1) Princípios e Valores Fundamentais no Trabalho: valores essenciais nos locais de trabalho, 

tais como dignidade, participação, liberdade, não discriminação, confiança e justiça; 

2) Tempo de Trabalho e Carga de Trabalho Adequados: tempo de trabalho e carga de 

trabalho saudáveis, equilíbrio entre vida pessoal e profissional e ritmo de trabalho adequado; 

3) Trabalho Realizador e Produtivo: a percepção de que o trabalho contribui para o futuro das 

novas gerações, para o desenvolvimento e realização profissional (pessoal e profissional); 

4) Remuneração Significativa para o Exercício da Cidadania: benefícios e rendimentos 

justos e suficientes que permitem aos trabalhadores e suas famílias desempenhar papéis de 

cidadãos; 

5) Proteção Social: a percepção de estar socialmente protegido em caso de doença ou 

desemprego, tanto para os trabalhadores quanto para suas famílias, por meio de um sistema 

de seguridade social e perspectiva de uma aposentadoria decente; 

6) Oportunidades: a disponibilidade de empregos alternativos, o que permite que os 

trabalhadores tenham alternativas de trabalho, bem como progresso pessoal e profissional; 

7) Saúde e Segurança: a proteção da saúde, segurança e conforto do contexto e ambiente de 

trabalho. 

Neste sentido, foi solicitado que os estudantes avaliassem como que, em suas 

perspectivas, tais dimensões melhoraram ou pioraram ao longo do tempo, tendo como base o 

período pré-pandêmico, o momento atual e sua percepção de como funcionarão no futuro pós-

pandêmico, considerando 1 como péssimo, 2 como ruim, 3 como bom, 4 como muito bom e 5 

como excelente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Dimensões do trabalho antes da pandemia 
Fonte: Dados processados pelo pesquisador. 
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Percebe-se na figura 12 acima que, no período anterior à pandemia, grande parte dos 

respondentes avaliava as dimensões do trabalho como boas ou muito boas. Apenas para os 

fatores “remuneração significativa”, “proteção social” e “oportunidades” vê-se que uma grande 

parcela de estudantes as tinham como ruins ou péssimas. 

Já para o período durante a pandemia, percebe-se, conforme representado na figura 13 

abaixo, um relevante aumento nas classificações péssimo e ruim para as categorias, em especial 

para “tempo e carga de trabalhos adequados”, “remuneração significativa”, “proteção social”, 

“oportunidades” e “saúde e segurança” que, ao se comparar com o período pré-pandemico, 

parecem ter piorado severamente na visão dos respondentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Dimensões do trabalho durante a pandemia 

Fonte: Dados processados pelo pesquisador. 

Por fim, em relação à percepção dos estudantes quanto às dimensões do trabalho no futuro 

pós-pandêmico, vê-se, conforme evidenciado na figura 14, que, em sua maior parte, os 

respondentes tem uma visão otimista das mesmas, onde, para todas as categorias, a maioria dos 

respondentes espera que as dimensões do trabalho serão boas, muito boas ou excelentes. Ainda 

assim, percebe-se que, em especial para as dimensões “remuneração significativa”, “proteção 

social” e “oportunidades”, uma parte relevante dos respondentes acredita que estas ainda 

poderão ser ruins ou péssimas, o que revela uma visão mais realista dos mesmos, especialmente 

se levado em consideração o cenário de crises recentes. 
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Figura 14 – Dimensões do trabalho – Percepção para o futuro 
Fonte: Dados processados pelo pesquisador. 

Seguindo adiante, os estudantes foram questionados se concordavam com o autor 

Antunes (2020), quando o mesmo diz que a pandemia acelerou o aumento da exploração e 

precarização do trabalho, especialmente para os trabalhadores menos qualificados. Assim, a 

grande maioria dos respondentes indicou que concorda com esta afirmação, e apenas 14% 

respondeu discordar deste pensamento. 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Percepção sobre a pandemia e a aceleração do aumento da exploração e precarização do trabalho 

Fonte: Dados processados pelo pesquisador. 

Quando questionados sobre como avaliam o processo de digitalização e automatização 

do trabalho, acelerado pela pandemia, 84% dos estudantes responderam que avaliam o processo 

de digitalização e automatização de forma positiva, ao passo que apenas 16% avalia este cenário 

de forma negativa. Percebe-se que a grande maioria dos respondentes tem uma ótica otimista 

acerca da ideia, talvez pela possibilidade do surgimento de novas oportunidades e de uma nova 

configuração do mercado de trabalho. 
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Figura 16 – Avaliação do processo de digitalização e automatização do trabalho  
Fonte: Dados processados pelo pesquisador. 

Já quando interrogados sobre o homeoffice, modalidade de trabalho que se intensificou 

durante a pandemia, 80% dos estudantes respondeu avaliá-lo positivamente, e o restante, 

negativamente. Neste sentido, para grande parte dos respondentes, a adoção ao sistema de 

homeoffice é percebida de forma otimista, principalmente tendo em vista suas facilidades. 

Ainda assim, talvez fatores como a sobrecarga de trabalho e a integração entre a vida pessoal e 

profissional, por exemplo, levaram uma menor parcela de estudantes (20%) a avaliá-lo de forma 

pessimista. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Avaliação do modelo de trabalho homeoffice 
Fonte: Dados processados pelo pesquisador. 

Em seguida foi solicitado aos estudantes que destacassem até duas opções, dentre as 

quatro disponibilizadas, sobre quais cenários, em suas perspectivas, caracterizariam mais o 

futuro do trabalho. Como pode-se analisar através da figura 18 abaixo, a grande maioria dos 

respondentes acredita que o futuro do trabalho será marcado pelo crescimento do trabalho 

informal e da precarização, opções mais assinaladas. Tal resultado ratifica a percepção dos 

mesmos sobre o aumento da exploração e precarização do trabalho, em consonância ao 

evidenciado anteriormente por meio da figura 15. 
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Figura 18 – Caracterização do futuro do trabalho 

Fonte: Dados processados pelo pesquisador. 

Para a próxima questão foram dispostas algumas afirmativas acerca de possibilidades 

para o futuro do trabalho, e foi solicitado que os estudantes indicassem se concordavam ou não 

com as mesmas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Figura 19 – Cenários para o futuro do trabalho 
Fonte: Dados processados pelo pesquisador. 
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Através da figura 19 disposta acima, pode-se perceber que a maioria dos respondentes 

“concorda” ou “concorda totalmente” com as afirmativas, ou seja, acreditam que as novas 

formas de trabalho como o homeffice e o teletrabalho se tornarão cada vez mais comuns e trarão 

novas oportunidades de emprego; acreditam também que haverá maior individualização do 

trabalho e maior distanciamento entre as pessoas, com menores interações e relações nos 

espaços de trabalho.  

Além disso, concordam que os trabalhadores se distanciarão cada vez mais dos órgãos 

sindicais, haja visto seu enfraquecimento perante a precarização do trabalho e crescente perda 

de direitos trabalhistas, as quais os estudantes também concordam que se manterão crescendo 

no futuro; e, por fim, acreditam que haverá maior investimento nas áreas de ciência e pesquisa, 

como consequência do uso cada vez maior da tecnologia, que trará também novas 

oportunidades de emprego e estudo.  

Entretanto, é importante destacar também que uma parcela dos estudantes indicou 

“discordar” ou “discordar totalmente” das afirmativas, ainda que em relativa menor escala. Em 

especial para a afirmativa “tendência crescente à eliminação dos direitos trabalhistas”, onde 

39% dos respondentes indicou discordar ou discordar totalmente, e para a afirmativa “o uso 

cada vez maior da tecnologia trará maior oportunidade de emprego e estudo para os jovens”, 

onde o somatório de discordantes se deu em 30% dos respondentes.  

Seguindo adiante, para entender as oportunidades que estes estudantes visualizam para 

seus futuros, foi solicitado que os mesmos indicassem suas aspirações para suas vidas 

profissionais. Conforme pode-se verificar na figura 20 abaixo, 34% dos respondentes pretende 

trabalhar no mundo corporativo, 34% abrir seu próprio negócio, 23% pretende trabalhar em 

órgãos públicos, nenhum pretende não trabalhar e 9% indicou ter outros objetivos. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Futuro profissional dos estudantes 
Fonte: Dados processados pelo pesquisador. 
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Aos 9% que indicou ter outras aspirações, as justificativas se deram, em geral, entre 

aprender a investir e melhorar seus rendimentos para não precisar depender de trabalhos mais 

“tradicionais”- como as opções dadas - a vida inteira, por exemplo. 

Por fim os estudantes foram questionados se a pandemia afetou, de alguma forma, o que 

eles pensam sobre seu futuro profissional. Conforme evidenciado na figura 21 abaixo, 59% dos 

respondentes disseram que sim, e 41% que não. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Impacto da pandemia no futuro profissional dos estudantes 
Fonte: Dados processados pelo pesquisador. 

Neste sentido, aos 41% que responderam não haver mudado de percepção por conta da 

pandemia, em geral, já pensavam em abrir seus próprios negócios ou prestar concurso público 

antes mesmo do cenário atual e, assim, continuam com os mesmos propósitos. 

Aos que responderam que sim, a pandemia afetou sua percepção de futuro profissional, 

as justificativas se deram, em geral, por conta do medo, da insegurança e das incertezas, 

intensificados nesse período; dessa forma, muitos indicaram que perceberam a necessidade de 

procurar melhor estabilidade e manter reservas financeiras para casos de imprevisto. 

Outros indicaram que precisaram repensar suas carreiras, por conta da queda que algumas 

áreas sofreram, com o enorme desemprego; ou por conta da cada vez maior demanda por 

experiência e qualificação, que torna necessário se manter sempre atualizado, ainda que não 

garanta boa remuneração. 

E, por fim, para alguns, a pandemia os fez perceber novos leques de oportunidades, 

especialmente voltados para áreas mais tecnológicas e digitais, como vendas pela internet, ou 

áreas onde se possa trabalhar remotamente, indicando que, ainda que a pandemia tenha 

diminuído a oferta de emprego para algumas áreas, abriu outras oportunidades de aprendizado 

e atuação no mercado de trabalho, configurando então, como em toda mudança, uma questão 

de adaptação à realidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considera-se que foi alcançado o objetivo geral de analisar a percepção dos estudantes 

do curso de Administração da universidade pública pesquisada em relação ao futuro do 

trabalho, em especial frente à pandemia, tendo, para tal, sido traçados, primeiramente, os 

objetivos específicos, que eram de averiguar qual é a representação do sentido do trabalho para 

estes estudantes, o que os motiva, suas percepções quanto a sua qualidade de vida no trabalho 

antes e durante a pandemia, seu entendimento de como a mesma impactou o mundo do trabalho, 

e, por fim, de entender como eles percebem e analisam as dimensões de trabalho decente antes, 

durante e após a pandemia. 

Em relação ao sentido do trabalho, ao longo da pesquisa, foi possível concluir que o 

trabalho para estes estudantes é importante, em geral, por seu impacto na qualidade de vida, ou 

seja, a percepção do trabalho como um provedor de dignidade, autonomia, liberdade, 

independência, estabilidade, bem-estar e segurança; na renda, isto é, o trabalho como fonte de 

renda, capital e valor, fatores necessários na sociedade em que se vive; e, por fim, no sustento, 

ou seja, a percepção do trabalho enquanto meio de sobrevivência.  

Além disso, em relação à motivação, pôde-se analisar que os estudantes percebem como 

grandes propriedades do trabalho a possibilidade de se manter em aprendizagem contínua e de 

se construir um futuro, de crescer e se desenvolver profissionalmente, bem como o 

reconhecimento e o apoio em suas carreiras. Neste mesmo sentido, é possível analisar que, para 

a grande maioria dos estudantes, o trabalho é essencial, provedor de sentido, dignidade, 

satisfação, crescimento, o que se corrobora pelo fato de que estes indicaram a inclinação de 

trabalhar mesmo se não precisassem.  

Entrando no contexto da pandemia e na percepção de qualidade de vida dentro e fora do 

trabalho, foi possível perceber que, para muitos estudantes, a pandemia piorou sua qualidade 

de vida no trabalho, afetando principalmente a percepção dos mesmos sobre fatores como o 

tempo de trabalho e carga de trabalho saudáveis, o equilíbrio entre vida pessoal e profissional 

e ritmo de trabalho adequado; a remuneração significativa, com benefícios e rendimentos justos 

e suficientes; a proteção social em casos de doença ou desemprego; as oportunidades de 

emprego; a proteção da saúde, segurança e conforto do contexto e ambiente de trabalho. 

Entretanto, é possível destacar também que, para o futuro do trabalho pós-pandemia, os 

estudantes possuem uma visão, em geral, otimista em relação as dimensões de trabalho decente, 

com boas expectativas acerca dos princípios e valores no trabalho, como a dignidade, liberdade, 

confiança; tempo de trabalho adequado; valorização do trabalho enquanto fomentador do futuro 
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de novas gerações; e, por fim, uma boa percepção quanto a oferta de saúde e segurança. Ainda 

assim, percebe-se que, quando se trata de remuneração, oportunidades e proteção social, grande 

parte dos estudantes indicam ter uma expectativa mais pessimista, ou, talvez, realista, de que as 

mesmas não serão tão boas no futuro. 

Ainda sobre os impactos da pandemia no mundo do trabalho, grande parte dos estudantes 

entende que a mesma aumentou severamente a exploração e a precarização do trabalho, em 

especial para os trabalhadores menos qualificados, e que, nesta mesma linha, o futuro do 

trabalho será marcado pelo crescimento da informalidade e da precarização, em consonância à 

visão de Antunes (2020), conforme evidenciado anteriormente.  

 Por outro lado, ao serem questionados quanto ao processo de digitalização e 

automatização do trabalho, bem como sobre a adoção do homeffice, modelo de trabalho 

intensificado durante a pandemia, grande parte dos estudantes tem uma visão positiva sobre 

estes. Tais pensamentos estão, conforme evidenciado no referencial teórico, em consonância 

com as ideais da OIT, visto que, para a mesma, o futuro do trabalho está atrelado à uma 

necessidade de transformação no mundo do trabalho, com grande mudança nas estratégias de 

formação profissional e nos investimentos educacionais pois, com os avanços tecnológicos e a 

criação de novos empregos, surge também a dificuldade de readaptação e requalificação 

daqueles que perdem seus empregos nessa transição, a fim de que se atendam as novas 

demandas de competências do mercado. 

Assim, em relação ao futuro do trabalho, pode-se perceber que, para os estudantes, em 

alinhamento com literatura e com a Organização Internacional do Trabalho, a tendência é de 

grande exploração, precarização e perda de empregos para os profissionais de baixa 

qualificação, cujos empregos se tornam redundantes com a tecnologia, porém, também, em uma 

visão mais otimista, de possibilidade de surgimento de novas oportunidades e de uma nova 

configuração do mercado de trabalho, com maiores oportunidades para todos, o que configura, 

entretanto, um cenário de grande desafio, por conta da lacuna de competências presente nesta 

transição e em um futuro extremamente marcado pela necessidade de qualificação. 

Neste sentido, os estudantes demonstram acreditar, em geral, que as novas formas de 

trabalho se tornarão cada vez mais comuns e que haverá maior investimento nas áreas de ciência 

e pesquisa, como consequência do uso cada vez maior da tecnologia, o que possibilita um 

cenário de novas oportunidades de emprego. Entretanto concordam também que haverá maior 

individualização do trabalho e maior distanciamento entre as pessoas, por conta das novas 

formas de trabalho e acreditam também que os trabalhadores se distanciarão cada vez mais dos 
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órgãos sindicais, haja vista seu enfraquecimento perante a precarização do trabalho e crescente 

perda de direitos trabalhistas. 

Por fim, foi possível perceber que a maior parte dos estudantes pensa, para seu próprio 

futuro profissional, trabalhar no mundo corporativo ou abrir seus próprios negócios. Porém, é 

importante destacar ainda que uma grande parte revelou que a pandemia trouxe novas 

perspectivas para seus futuros, e reforçou a importância, por exemplo, de se prevenir 

financeiramente contra adversidades, de ter maior educação financeira para investir, de se 

manter sempre qualificado, e, também, de se manter aberto e atento às novas possibilidades 

provenientes de novas configurações no mercado. 

Acredita-se que o presente estudo foi relevante por seu caráter exploratório, no sentido 

de que se procurou entender melhor como os estudantes universitários, agentes que atuam e 

atuarão fortemente no mundo do trabalho nos próximos anos, percebem o cenário que 

encontrarão no futuro, tanto com suas dificuldades quanto com suas novas possibilidades. O 

principal entrave na realização da pesquisa foi a dificuldade de acesso às pessoas para 

responderem o questionário, em especial por conta do cenário pandêmico, com isso houve uma 

limitação quanto ao tamanho da amostra utilizada, não desqualificando os resultados obtidos.  

Em conclusão, que esta pesquisa sirva como ponto de partida para incentivar futuros 

estudos em relação ao tema, tendo em vista sua significância e relevância, e que esses futuros 

estudos possam completar lacunas que aqui não foram preenchidas. Sugere-se, por exemplo, 

que a pesquisa contemple mais cursos, para traçar um perfil mais abrangente da percepção dos 

estudantes, ou, até mesmo, que se expanda para outras universidades do município.  
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APÊNDICE 1 

QUESTIONÁRIO 

O FUTURO DO TRABALHO FRENTE À PANDEMIA: a percepção dos estudantes de uma 

universidade pública.  

Você está sendo convidado a participar da pesquisa “O FUTURO DO TRABALHO FRENTE 

À PANDEMIA: a percepção dos estudantes de administração de uma universidade pública". 

Esta pesquisa faz parte de um trabalho de monografia de conclusão do curso de Administração 

da UFF (Universidade Federal Fluminense) em Macaé. A sua participação na pesquisa se dará 

através do preenchimento desta escala de avaliação, que levará de 5 à 10 minutos. Antes de 

decidir se quer ou não participar neste estudo, é importante que compreenda por que esta 

investigação está sendo realizada, assim como o que ela vai abranger. Leia atentamente as 

informações. 

O objetivo desse estudo é de investigar a perspectiva de estudantes universitários em relação ao 

futuro do trabalho frente à pandemia. Todas as informações fornecidas por você têm desde já a 

garantia de total sigilo (dos dados) e anonimato (não aparecerá seu nome), estando restritas ao 

acesso da professora e orientadora deste trabalho, Dra. Izabela Maria R. Taveira, e a mim, 

Letícia de Araújo Brandão, graduanda em Administração. Vale ressaltar que a sua participação 

não envolve qualquer tipo de despesa, risco ou obrigatoriedade, sendo, portanto, voluntário, por 

livre e espontânea vontade. 

Os dados coletados na pesquisa ficarão arquivados com as pesquisadoras por um período de 5 

(cinco) anos, e após esse tempo serão destruídos. As pesquisadoras tratarão a sua identidade 

com padrões profissionais de sigilo, atendendo as legislações brasileiras vigentes utilizando as 

informações somente para fins acadêmicos e científicos (congressos, livros, artigos em revistas 

especializadas) sem aparecer seu nome. Caso queira saber mais sobre a pesquisa ou tenha 

alguma dúvida, pode entrar em contato conosco: 

Dra. Izabela Maria R. Taveira (izabelataveira@id.uff.br) 

Letícia de Araújo Brandão (leticia_brandao@id.uff.br) 

 

1. Você declara que leu e entendeu o texto acima e concorda em participar da pesquisa? Se você 

responder ''SIM'', você será direcionada para a primeira pergunta. Se você responder ''NÃO'', 

você será direcionada para o final do questionário. 

(  ) Sim  (  ) Não 

 

2. Para começarmos, diga para nós: o que vem à sua mente quando você pensa no termo 

SENTIDO DO TRABALHO? Qual o seu significado e importância para a vida dos indivíduos? 

Escreva 5 termos, expressões ou palavras. 

1. ____________________________________  

2. ____________________________________  

3. ____________________________________  

4. ____________________________________  

5. ____________________________________ 

 

3. Alguns estudiosos como Emery (1964, 1976) e Trist (1978), apud Morin (2001) consideram 

que existem seis propriedades no trabalho que podem aumentar o comprometimento e a 

motivação das pessoas com o mesmo. Avalie abaixo como estas propriedades são relevantes 

para você dando uma nota de 1 a 5. Considere 1 pouco importante e 5 muito importante. 

mailto:izabelataveira@id.uff.br
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 1 2 3 4 5 

1. A variedade e o desafio: o trabalho deve ser razoavelmente exigente e 

incluir variedade. Esse aspecto permite reconhecer o prazer que podem 

trazer o exercício das competências e a resolução dos problemas. 

     

2. A aprendizagem contínua: o trabalho deve oferecer oportunidades de 

aprendizagem em uma base regular. Isso permite estimular a necessidade de 

crescimento pessoal. 

     

3. Uma margem de manobra e a autonomia: o trabalho deve invocar a 

capacidade de decisão da pessoa. Deve-se reconhecer a necessidade de 

autonomia e o prazer retirado do exercício de julgamentos pessoais no 

trabalho. 

     

4. O reconhecimento e o apoio: o trabalho deve ser reconhecido e apoiado 

pelos outros na organização. 

     

5. Uma contribuição social que faz sentido: o trabalho deve permitir a união 
entre o exercício de atividades e suas consequências sociais. Esse âmbito do 

trabalho reconhece o prazer de contribuir para a sociedade. 

     

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

futuro desejável, incluindo atividades de aperfeiçoamento e orientação 

profissional.  

     

 

4. Se você tivesse uma excelente herança ou ganhasse na loteria você trabalharia e/ou 

continuaria trabalhando? 

(  ) Sim  (  ) Não 

Justifique __________ 

5. Se você tivesse que escolher uma empresa para trabalhar, qual das duas abaixo escolheria?  

( ) Trabalhar em uma empresa que ofereça oportunidades de crescimento e desenvolvimento 

profissional 

(  ) Trabalhar em uma empresa que ofereça um bom plano de participação nos lucros e 

resultados. 

 

6. Agora, considerando a pandemia que estamos vivendo, como você avaliaria sua satisfação 

em relação a sua QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO antes e durante a pandemia? 

Fases Muito satisfatória Satisfatória Insatisfatória Muito 

Insatisfatória 

N/A (Não 

trabalhei) 

Antes da 

pandemia 

     

Durante a 

pandemia 

     

 

7. Considerando as sete dimensões do Trabalho Decente estabelecidas com base nos conceitos 

da Organização Internacional do Trabalho estudados por Santos (2019) e Pereira et al (2020), 

avalie abaixo como que, na sua perspectiva, tais dimensões melhoraram ou pioraram ao longo 

do tempo, tendo como base o período pré-pandêmico, o momento atual e sua percepção de 

como funcionarão no futuro pós-pandêmico. Considere 1 – Péssimo, 2 – Ruim, 3 – Bom, 4 - 

Muito bom, 5 – Excelente. 

 
Antes da Pandemia 

 1 2 3 4 5 

Princípios e Valores Fundamentais no Trabalho” referem-se a valores 

essenciais nos locais de trabalho, tais como dignidade, participação, 

liberdade, não discriminação, confiança e justiça; 
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Tempo de Trabalho e Carga de Trabalho Adequados” referem-se a um 

tempo de trabalho e carga de trabalho saudáveis, equilíbrio entre vida 

pessoal e profissional e ritmo de trabalho adequado;  

     

Trabalho Realizador e Produtivo” define a percepção de que o trabalho 

contribui para o futuro das novas gerações, para o desenvolvimento e 

realização profissional (pessoal e profissional) e é visto como uma 

verdadeira criação de valor; 

     

Remuneração Significativa para o Exercício da Cidadania” refere-se a 

benefícios e rendimentos justos e suficientes que permitem aos 

trabalhadores e suas famílias desempenhar papéis de cidadãos; 

     

“Proteção Social” refere-se à percepção de estar socialmente protegido 

em caso de doença ou desemprego, tanto para os trabalhadores quanto 

para suas famílias, por meio de um sistema de seguridade social e 

perspectiva de uma aposentadoria decente; 

     

“Oportunidades” concentra-se na disponibilidade de empregos 

alternativos, o que permite que os trabalhadores tenham alternativas de 

trabalho, bem como progresso pessoal e profissional (tanto como 

empregado quanto empresário); 

     

“Saúde e Segurança” concentra-se na proteção da saúde, segurança e 

conforto do contexto e ambiente de trabalho. 

     

 

Durante a Pandemia 

 1 2 3 4 5 

Princípios e Valores Fundamentais no Trabalho” referem-se a valores 

essenciais nos locais de trabalho, tais como dignidade, participação, 

liberdade, não discriminação, confiança e justiça; 

     

Tempo de Trabalho e Carga de Trabalho Adequados” referem-se a um 

tempo de trabalho e carga de trabalho saudáveis, equilíbrio entre vida 

pessoal e profissional e ritmo de trabalho adequado;  

     

Trabalho Realizador e Produtivo” define a percepção de que o trabalho 

contribui para o futuro das novas gerações, para o desenvolvimento e 
realização profissional (pessoal e profissional) e é visto como uma 

verdadeira criação de valor; 

     

Remuneração Significativa para o Exercício da Cidadania” refere-se a 

benefícios e rendimentos justos e suficientes que permitem aos 

trabalhadores e suas famílias desempenhar papéis de cidadãos; 

     

“Proteção Social” refere-se à percepção de estar socialmente protegido 

em caso de doença ou desemprego, tanto para os trabalhadores quanto 

para suas famílias, por meio de um sistema de seguridade social e 

perspectiva de uma aposentadoria decente; 

     

“Oportunidades” concentra-se na disponibilidade de empregos 

alternativos, o que permite que os trabalhadores tenham alternativas de 

trabalho, bem como progresso pessoal e profissional (tanto como 

empregado quanto empresário); 

     

“Saúde e Segurança” concentra-se na proteção da saúde, segurança e 

conforto do contexto e ambiente de trabalho. 

     

 

Percepção para o Futuro 

 1 2 3 4 5 

Princípios e Valores Fundamentais no Trabalho” referem-se a valores 

essenciais nos locais de trabalho, tais como dignidade, participação, 

liberdade, não discriminação, confiança e justiça; 

     

Tempo de Trabalho e Carga de Trabalho Adequados” referem-se a um 

tempo de trabalho e carga de trabalho saudáveis, equilíbrio entre vida 

pessoal e profissional e ritmo de trabalho adequado;  
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Trabalho Realizador e Produtivo” define a percepção de que o trabalho 

contribui para o futuro das novas gerações, para o desenvolvimento e 

realização profissional (pessoal e profissional) e é visto como uma 

verdadeira criação de valor; 

     

Remuneração Significativa para o Exercício da Cidadania” refere-se a 

benefícios e rendimentos justos e suficientes que permitem aos 

trabalhadores e suas famílias desempenhar papéis de cidadãos; 

     

“Proteção Social” refere-se à percepção de estar socialmente protegido 

em caso de doença ou desemprego, tanto para os trabalhadores quanto 

para suas famílias, por meio de um sistema de seguridade social e 

perspectiva de uma aposentadoria decente; 

     

“Oportunidades” concentra-se na disponibilidade de empregos 

alternativos, o que permite que os trabalhadores tenham alternativas de 

trabalho, bem como progresso pessoal e profissional (tanto como 

empregado quanto empresário); 

     

“Saúde e Segurança” concentra-se na proteção da saúde, segurança e 

conforto do contexto e ambiente de trabalho. 

     

 

8. Alguns autores, como Antunes (2020), consideram que a pandemia acelerou o aumento da 

exploração e precarização do trabalho, especialmente para os trabalhadores menos qualificados. 

Você concorda com este autor? 

(  ) Sim  (  ) Não 

 

9. A pandemia acelerou o processo de digitalização e automatização do trabalho. Como você 

avalia este processo? 

(  ) Positivamente  (  ) Negativamente 

10. A pandemia também trouxe o homeoffice como uma modalidade de trabalho que veio para 

ficar no mercado. Em geral, como você avalia esta modalidade?  

(  ) Positivamente  (  ) Negativamente 

11. Agora, nos diga: o que, em sua perspectiva, será mais comum no futuro do trabalho? 

(Assinale até 2 opções): 

 

(  ) Mais trabalho 

(  ) Mais trabalho informal 

( ) Maior precarização do trabalho (aqui tem-se como exemplo os serviços de entrega por 

aplicativo, como Uber, Rappi, entre outros). 

(  ) Mais desemprego 

 

12. Na sua opinião, a pandemia impactará o futuro do trabalho nos aspectos: 
 

 Concordo 

totalmente 

Concordo Discordo Discordo 

totalmente 

As novas formas de trabalho como o homeoffice 

e o teletrabalho se tornarão cada vez mais 

comuns, trazendo melhores oportunidades de 

emprego mesmo para quem mora longe das 

grandes cidades. 

    

 Haverá maior individualização do trabalho e 

distanciamento social. 
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 Menores interações e relações solidárias no 

espaço de trabalho. 

    

 Haverá maior investimento nas áreas de ciência 

e pesquisa de dados. 

    

 Maior distanciamento da organização sindical.     

 Tendência crescente à eliminação dos direitos 

trabalhistas. 

    

 O uso cada vez maior da tecnologia trará mais 

oportunidades de emprego e estudo para os 

jovens. 

    

 

13. O que você pensa para o seu futuro profissional?  

(  ) Pretendo, se tiver a oportunidade, trabalhar no mundo corporativo.  

(  ) Pretendo, se tiver a oportunidade, abrir o meu próprio negócio. 

(  ) Pretendo prestar concurso e trabalhar em órgãos públicos. 

(  ) Pretendo não trabalhar. 

(  ) Outros. Especifique_____ 

 

14. A pandemia mudou o que você pensa para seu futuro profissional? 

 

(  ) Sim  (  ) Não  

Justifique __________ 

15. Qual é a sua idade? 

 

(  ) Menos de 18 anos 

(  ) 18 anos a 24 anos 

(  ) 25 anos a 34 anos 

(  ) 35 anos a 44 anos 

(  ) Mais de 45 anos 

 

16. Maior nível de instrução concluído:  

(  ) Ensino Médio 

(  ) Curso Técnico  

(  ) Curso Superior  

(  ) Especialização 

(  ) Outros. Especifique_____ 

 

17. Quanto tempo de experiência no mercado de trabalho você tem? 

(  ) 6 meses a 2 anos 

(  ) 2 anos a 4 anos 

(  ) 4 a 6 anos 

(  ) Mais de 6 anos 

(  ) Nunca trabalhei. 

 

18. Com que gênero você se identifica? 

 

(  ) Masculino 

(  ) Feminino 
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(  ) Não-binário 

(  ) Prefiro não responder. 

 

19. Qual é a sua cor e/ou raça/etnia? 

(  ) Preta 

(  ) Parda 

(  ) Branca 

(  ) Amarela 

(  ) Indígena 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



73 
 
 

APÊNDICE 2 

CÁLCULO DAS EVOCAÇÕES DE PALAVRAS SOBRE O SENTIDO DO TRABALHO 

 

CATEGORIAS 
FREQUÊNCIA DA EVOCAÇÃO 

EM: 

SOMATÓRIO 
DAS 

FREQUÊNCIAS 
DE EVOCAÇÃO 

ORDEM 
MÉDIA DA 
EVOCAÇÃO 

  1º 2º 3º 4º 5º     

Responsabilidade 2 7 1 0 1 11 2,18 

Satisfação 5 1 2 3 2 13 2,69 

Qualidade de Vida 8 5 3 6 1 23 2,43 

Sustento 7 3 4 5 4 23 2,83 

Desenvolvimento 0 3 5 3 6 17 3,71 

Propósito 4 6 5 9 9 33 3,39 

Renda 5 8 2 4 4 23 2,74 

Carreira 2 3 1 3 3 12 3,17 

Realização 3 2 5 2 3 15 3,00 

Relacionamento 2 0 9 5 5 21 3,52 

Fazer o que gosta 2 3 3 2 2 12 2,92 

Utilidade 4 3 4 2 4 17 2,94 

TOTAL 44 44 44 44 44 220 35,52 

Frequência Média da Evocação 18       

Média das Ordens Médias de 
Evocação 

2,96       

 


