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RESUMO  
  
O presente Trabalho destaca características das geração Baby boomer, geração X e 
geração Y e o impacto destas tres geração em um mesmo ambiente organizacional 
considerando as distintas visões de cada uma com o mundo devido sua relação 
histórica. Podendo apontar que a geração Baby boomer é mais predisposta a seguir 
os valores relacionados a efetuar as obrigações da carreira. A geração X é 
considerada a geração de desconfiados das organizações. e por fim a geração Y 
que mostra uma resistência em relação a hierarquia organizacional. Para o 
desenvolvimento do trabalho foi realizado uma pesquisa de campo com aplicação de 
questionários, formulados através de referências teóricas, com professores de 
ensino fundamental de uma instituição pública, com intuito de observar as 
características das gerações e como é o relacionamento delas em um mesmo 
ambiente de trabalho. Com esse estudo foi possivel observar que as gerações são 
complementares com características e experiências diferentes. 
 
Palavras chaves: Baby boomer, geração X, Geração Y, Ambiente de Trabalho. 
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ABSTRACT 

  
This work highlights characteristics of Baby boomer generation, Generation X and 
Generation Y and the impact of these three generation in the same organizational 
environment considering the different views of each of the world due to its historical 
relationship. Being able to point out that the baby boomer generation is more prone 
to follow the values related to making career obligations. Generation X is considered 
the generation of suspicious organizations. and finally the generation Y showing a 
resistance to the organizational hierarchy. To develop the work was carried out a 
field survey with questionnaires, formulated by theoretical references, with primary 
school teachers of a public institution, aiming at studying the characteristics of the 
generations and how their relationship in the same environment work. With this study 
was possible to observe that the generations are complementary with different 
characteristics and experiences. 
 

Keywords: Baby boomer, Generation X, Generation Y, Desktop.
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 1 INTRODUÇÃO  

 

O conhecimento geral e a posse de informações estão sendo cada vez mais 

valorizados no ambiente organizacional. E cada vez mais existem pessoas de 

gerações diferentes em um ambiente de trabalho. Pessoas nascidas após a 

segunda guerra mundial, da década de 40 até a década de 60, são conhecidas 

como geração Baby boomer. As pessoas nascidas entre as décadas de 60 e 70 são 

conhecidas como geração X e foi nesse período que começaram a surgir os 

movimentos sociais e revoluções que marcaram a época. As pessoas nascidas entre 

a década de 1980 e 1990 ficaram conhecidas como geração Y que possuem 

características como serem curiosos, questionadores, bem informados, criativos e 

buscadores de novas experiências. 

Devido à essas gerações possuírem valores diferentes e características 

distintas por terem sido criadas em contextos históricos diferentes, quando se 

encontram em um mesmo local de trabalho muitas vezes entram em conflitos. As 

características dessas gerações influenciam suas percepções e também suas 

motivações para trabalharem. 

Desta maneira, percebe-se que existe uma dificuldade para se trabalhar em 

um ambiente de trabalho tendo pessoas dessas três gerações. O presente trabalho 

tem por objetivo, através de um estudo de caso feito em uma escola de ensino 

fundamental pública localizada na cidade de Volta Redonda analisar como pessoas 

das gerações Baby boomer e X se comportam com a entrada de pessoas de 

Geração Y na instituição de ensino. Mostrará também como a Geração Y se sente 

recebida pelas geração Baby boomer e geração X. 

 

1.1 Justificativa  

 

Visto que novas gerações, conhecidas como geração Y, vão entrando no 

mercado de trabalho e assim tendo maior contato com as gerações mais antigas, 

Conhecidas como geração baby boomer e geração X, este trabalho tem o objetivo 

de analisar como se comportam as diferentes gerações em um mesmo ambiente de 

trabalho em uma organização pública, bem, como a visão de uma gerção em 

relação a outra como profissional e motivadora. 
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1.2  Problema de Pesquisa 

 

No contexto das escolas públicas podemos identificar profissionais que já 

atuam no ramo há muitos anos, outros com poucos anos e outros recém admitidos. 

Esta agregação de experiências muitas vezes gera conflitos no ambiente de 

trabalho, onde os que estão há anos geralmente ficam insatisfeitos com atitudes 

daqueles que acabaram de chegar. O presente trabalho mostrará qual o 

comportamento motivacional das gerações Baby boomer e X em relação a geração 

Y em uma Instituição de Ensino Público. Como uma geração se sente em relação as 

outras em um mesmo ambiente de trabalho?  

1.3  Objetivo Geral 

 

Analisar o comportamento das gerações Baby boomer, X e Y no contexto de uma 

escola pública, dando destaque nos conflitos e nas reciprocidades existentes entre 

essas três Gerações.  

1.4  Objetivos Específicos 

 

 Identificar os principais problemas existentes entre as gerações Baby boomer, 

X e Y; 

 Comparar as características motivacionais das gerações citadas; 

 Analisar a influência da gerações baby boomer e X em relação a geração Y e 

vice-versa. 

2 Referencial Tórico 

2.1 Definição de Gerações  

 

As gerações são definidas pela delimitação etária e por um conjunto de 

comportamentos que são relacionados pelo ritmo de mudanças com rapidez no 

acesso à informação e entendimento do mundo que são provenientes das novas 

tecnologias .  

Segundo Oliveira et al (2011) o conceito de geração ressalta que o aspecto 

cronológico é um dos itens que se deve ser considerado para delimitar uma geração, 

precisando também, considerar a ideia contexto histórico, de classe, relações 
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familiares e vivências comuns. As gerações formam produtos específicos que pelos 

tempos histórico e biográgifos produzem mudanças sociais porem também podem 

ser efeito de influências de mudanças de gerações anteriores.  

Para Oliveira et al (2011) a relação entre a juventude e o trabalho é 

importante para a compreensão de uma sociedade em relação ao momento e 

também, nas transformações futuras. Na sociedade ocidental o marco de um jovem 

para a vida adulta é o ingresso no mundo do trabalho. 

De acordo com Robbins, Judge e Sobral (2010), Atualmente muitos 

especialistas nos informam que caracteristicas como Idade, raça, gênero, etnia, 

religião e deficiência são apenas a ponta do Iceberg porque na maioria representa a 

diversidade em nivel superficial podendo levar aos funcionários, no primeiro 

momento, a observar uns aos outros pelos esteriótipos, mas conforme vão se 

conhecendo as diferenças demográficas vão ficando sem importância quando 

percebem que carcterísticas em comum como personalidades e valores que 

caracterizam a diversidade em nivel profundo. A diferença de personalidade e 

cultura moldam as preferências por recompensas, comunicações modo de 

negociação e tratamento aos líderes. 

Muitas pessoas acreditam que o desempenho profissional decai com o passar 

do tempo, segundo Robbins, Judge e Sobral (2010), a relação entre a idade e o 

desempenho do funcionário é um aspecto importante e que a mão de obra esta 

envelhecendo, o esperado é que o numero de trabalhadores brasileiros com mais de 

60 anos cresça 3,6% ao ano nas próximas décadas e que a força de trabalho 

permaneça constante no mesmo periodo e assim um aumento de aposentados que 

continuam trabalhando. 

Os trabalhadores mais velhos, de acordo com Robbins, Judge e Sobral 

(2010), são observados com muitas qualidades como a experiência, o bom senso, 

compromisso com a qualidade e a ética. Porém são pouco flexivéis e avesso a 

novas tecnologias fazendo com que nos dias atuais onde as empresas buscam 

pessoas aptas a mudanças e envolvida na tecnologia, essa percepção negativa 

relacionada a idade é um obstáculo para contratar trabalhadores com essas 

características e aumentando a probalidade de, no caso de corte de pessoal, estes 

sejam os primeiros a serem demitidos. A relação entre idade e absenteísmo esta 

ligada ao fato de a ausência ser evitável ou inevitável e os trabalhadores mais 
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velhos apresentam índices de faltas evitáveis menores do que os trabalhadores mais 

jovens, assim quando a falta é inevitável , o absenteísmo dos mais velhos é maior, 

provavelmente pelos problemas de saude relacionados ao envelhecimento e 

nescessitarem de um maior tempo para a recuperação. 

 Com base em estudos sobre a relação entre idade e rotatividade, Robbins, 

Judge e Sobral (2010), afirmam que quanto mais velhas são as pessoas menos é a 

probabilidade delas deixarem seus empregos independentemente da área de 

atuação. As pessoas acreditam que a idade afeta na produtividade de acordo com 

as habilidades como agilidade, força física e coordenação que se deterioram com o 

passar do tempo e que a monotonia do trabalho e a falta de estímulo intelectual 

ajudam na diminuição da produtividade, mas as evidências empíricas, de acordo 

com um estudo feito em uma empresa brasileira, mostram que os idosos são mais 

produtivos e trocam experiências com os funcionários mais jovens. 

A relação idade e satisfação com o trabalho não esta relacionada com 

funcionários especializados do que não têm especialização. Segundo Robbins, 

Judge e Sobral (2010), quando os dois tipos são separados a satisfação tende a 

crescer com o longo do tempo entre os funcionários especializados e nos não 

especializados a satisfação diminui na meia-idade mas volta nos anos seguintes. 

 

Para as gerações veteranas (x e baby-boomers), é um desafio enorme 

acreditar no potencial de "voo" dos mais jovens. As motivações são variadas 

e paradoxais, mesclando argumentos que remetem a sentimentosde amor e 

cuidado com a vida jovem e críticas pela falta de foco e compromisso com 

as próprias expectativa, levando ao julgamento de imaturidade para se 

aproximar do penhasco e ousar fazer o "voo". (OLIVEIRA, p. 23, 2011) 

 

Para Oliveira (2011) esses argumenos são validos em algumas circunstâncias 

pois muitos jovens estão focados em continuar com os estilo de vida que possuem 

com o convivio com os pais, centrando suas preocupações nas dificuldades que 

enfrentam profissionalmente para que possam sustentar um padrao de vida no 

mínimo equivalente aos que ja possuem. 

A impressão mais forte, para Oliveira (2011), é que na geração Y se tem 

instalado um sentimento de que os pais, os professores, enfim , os veteranos têm a 

obrigação de criar as condições para que eles possam alcançar o desenvolvimento e 
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o padrão que desejam alcançar. Como por exemplo quando um jovem diz que não 

faz fauldade porque os pais não podem pagar. 

Na busca pela juventude estendida, ainda de acordo com Oliveira (2011), os 

veteranos se requalificam em programas de pós graduação ou até com uma nova 

graduação, tentando manter-se competitivos ou se preparando para outra carreira 

profissional com a intenção de manter-se no mercado de trabalho. As pessoas estão 

competindo por um espaço cada vez menor devido ao crescimento populacional e 

em busca constante por aumento de produtividade com redução de custo. 

Oliveira (2011) nos mostra em seu livro que, assim como os pais ampliam 

suas resiências para manter o conforto de seus filhos, os gestores deixam de expor 

os jovens profissionais aos desafios complexos porque podem colocar os resultados 

em risco. Com isso as empresas se tornam cada vez mais veteranas com as 

lideranças compostas por pessoas mais velhas, e assim os jovens aumentam sua 

rotatividade no emprego e sentem com dificuldade de engajamento principalmente 

na missão e nos valores corporativos, provocando efeitos diretos na produtividade e 

também nos resultados das empresas.  

De acordo com Oliveira (2011), por muito tempo foi valorizado o funcionário 

que se dedicava a uma mesma empresa por toda sua vida. Esses servidores 

possuem algumas características comportamentais que certamente moldariam seu 

futuro profissional. Tais características são: fidelidade corporativa, 

comprometimento, o vencedor sempre tem mais chance de vitória, o bom 

profissional sabe separar as coisa e quanto mais tempo de casa, mais competente. 

Mas de acordo com Oliveira (2011), no contexto atual essas características 

dificilmente seriam consideradas, pois os valores pessoais e corporativos são 

alinhados para se ter fidelidade, o comprometimento segue uma linha de raciocínio 

de que quanto mais diversificadas são as experiências e o conhecimento, mais 

qualificados e comprometido é o profissional. Pode se afirmar que a vida profissional 

invadiu a vida pessoal e com isso a expectativa profissional também mudou e busca 

refletir a possibilidade e equilibrar o trabalho com as dimensões pessoais dando 

importância a qualidade de vida. 
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O quadro abaixo mostrará a cronologia das gerações. 

 

CRONOLOGIA DAS GERAÇÕES 

 
GERAÇÃO 

 
BOOMERS 

 
GERAÇÃO X 

 
GERAÇÃO Y 

 

ANO DE NASCIMENTO 1945/1965 1965/1977 1978... 

ACONTECIMENTOS 
QUE MARCARAM A 
GERAÇÃO 

Final da 2° guerra 
mundial 

Movimento Hippie e 
Revolução Sexual 

Revolução tecnológica 

PRINCIPAIS IDEAIS Reconstruir o mundo Lutar pela paz, 
liberdade e 
anarquismo 

Globalização, 
multicultura e 
diversidade 

O TRABALHO É... A principal razão do 
mundo 

O que paga as 
contas 

Satisfaçãoe desejo de 
consumismo 

O QUE AS OUTRAS 
GERAÇÕES DIZEM 
SOBRE ELES... 

São ditadores, 
sentem muita 
dificuldade em se 
adaptar às inovações 
tecnológicas 

São dedicados, 
respeitam autoridade 
e são muito fiéis à 
empresa 

São dinâmicos, 
inovadores, porém 
muito inconstantes. Têm 
dificuldade em lidar com 
autoridade 

 

Fonte: LADEIRA L.B. - Conflito de gerações e o impacto no ambiente de trabalho. 2013 

 

Para uma melhor explicação, as gerações serão detalhadas a seguir.  

2.2  Geração Baby Boomer 

 

Nacida entre os anos de 1945 até 1964, após a segunda guerra mundial onde 

as taxas de natalidades alcançaram níveis altíssimos (influenciados pelo movimento 

hippie e pela libertação sexual) como uma espécie de boomer em relação à 

explosão democráfica em todo o globo, principalmente nos Estados Unidos segundo 

Novais (2005), resultando o nome característico. 

Esta geração começa a entrar em vigor em um mundo até então dominado 

por “burocratas”, existente desde os anos 50, começa a ruir. A geração “silenciosa” 

ou de “burocratas” possui como característica a lealdade do funcionário com a 

empresa. 

“O relacionamento com os chefes era muito mais formal do que hoje. Você 

tinha de trabalhar muito, muitos anos antes de poder chamar o vice-presidente, e 

principalmente o vice-presidente sênior, pelo primeiro nome. O tempo de casa quase 

sempre significava idade e posição; seus chefes eram mais velhos que você. Acho 
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que a cerimônia era necessária para a manutenção do sistema hierárquico” 

(CONGER, p.4, 1998). Conforme exemplificado por Novais (2005): 

 

As necessidades e desejos dos baby boomers afetam demandas por 

habitação, alimentação, automóveis, vestuário e muitos outros produtos. 

(NOVAIS, p. 5, 2005) 

 

Essa geração se torna de importante estudo principalmente no Brasil já que 

segundo Camarano (1999), o envelhecimento da população brasileira tem sido 

acompanhado por importantes mudanças ligadas ao desenvolvimento de novas 

tecnologias, ao aumento da escolarização, às mudanças nas relações familiares, à 

universalização da seguridade social, à melhoria dos níveis de saúde, dentre outras. 

Os boomers, nascidos entre 1945 e 1964 possuem características de maior 

informalidade e dinamismo no ambiente de trabalho com maior grau de 

cronfrontação em relação as posições hierárquicas. “Para a geração do baby 

boomer, a autoridade perdia cada vez mais sua confiabilidade e, muitas vezes, 

parecia errada." (CONGER, p. 4, 1998). 

É a partir desse novo comportamento, de querer ser diferente de seus pais, 

que nasce, nos anos 60, a atitude underground, que diz respeito a uma 

nova postura diante a vida, através do antipatriotismo, e da valorização e 

identificação com cultura das minoriasque eram discriminadas. Ela é 

caracterizada pela apropriação da moda, música, gírias e até mesmo da 

moral dessas culturas, como a da comunidade negra (Guimarães, 2000) 

 

Outro fator característico da geração do baby boomer é que a autoridade 

perdia cada vez mais sua confiabilidade e, muitas vezes, parecia estar errada. A 

independência juntamente com a liberdade passa a ser um item cada vez mais 

importante para os indivíduos e inversamente proporcional a obediência as regras 

pré-existentes assim como as próprias palavras desginadas para atribuir algum tipo 

de autoridade como “chefe” que passaram desde então a representar outros 

sentidos, diferentes da geração anterior novamente ligado à hierarquia e posições 

específicas dentro da empresa. 
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2.3 Geração X 

 Nascido no periodo de 1965 até 1979 foi marcado por grande conturbação 

social devido ao assassinato de grandes líderes políticos como Malcom X, que por 

sua vez, cedeu o X de seu nome para os nascidos nessa época, surge à geração X. 

Períodos de revoluções e aparecimento de movimentos sociais, como os hippies, 

fizeram parte constante do cenário mundial. Soma-se a isso, o uso da TV de forma 

significativa. Esse foi o contexto histórico a que a geração X fora estimulada durante 

a sua infância e juventude. (DE CARLI; FONTOURA, et.al, 2011). 

Segundo Anger (1998) os membros da geração X possuem quatro 

características essenciais dentre elas:  

1. Equilíbrio entre trabalho e vida: filhos de uma geração atrelada ao trabalho de 

modo que este na maioria das vezes possuía maior importância que a família, a 

geração X passa a dar um valor maior a família tentando conciliar sua vida pessoal 

com a profissional, tentando equilibrar as duas. 

[...] os integrantes da geração X valorizam muito um trabalho interessante, e 

este geralmente vem acompanhado de uma jornada de trabalho mais longa 

e de níveis de exigência mais altos. Ao mesmo tempo, eles querem 

desfrutar seus fins de semana, querem casamentos felizes. (CANGER, p.5, 

1998) 

2. Donos do próprio nariz: diferentemente da geração anterior os pertencentes a 

geração X não possuem lealdade a uma determinada empresa e sim a si próprio. 

Enxergam os seus empregos como uma espécie de transição para que possam 

adquirir novas habilidades e novos desafios para suas carreiras. 

Nas gerações anteriores, aspessoas eram obedientes e sacrificavam a vida 

pessoal para demonstrarlealdade à empresa em que trabalhavam. Em 

geral, as recompensaseram promoções, emprego vitalícioe o poder de 

comandar outras pessoas. Esse tipo de contrato significa pouco para a 

geração X. (CANGER, p. 8, 1998) 

A ausência de lealdade foi impulsionada pela onda de downsinzing ocorrida 

no final da década de 80 e final dos anos 90, ou seja, a geração X foi influenciada 
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pela onda de demissões absorvidas por seus pais sendo que estes sempre foram 

leais aos seus respectivos empregos. 

3. “Micreiros” experientes: Com o advento do microchip na década de 70 e da 

produção em massa nas décadas anteriores a geração X foi influenciada pela 

presença massiva dos computadores no seu dia a dia. Diferentemente das gerações 

anteriores onde as máquinas apareciam em segundo plano em pequenas 

quantidades, a partir de então os computadores passam a incorporar não apenas a 

vida profissional mas pessoal dos indivíduos da geração X. 

O que precisamos compreender é que, na área do conhecimento de 

informática, a diferença de habilidades entre as gerações aumenta de forma 

espetacular. No passado, a sabedoria vinha com a experiência e a idade. 

Hoje, a sabedoria está cada vez mais ligada à juventude, graças, em grande 

medida, às mudanças rápidas na área tecnológica. (CANGER, p. 11, 1998) 

4. Buscando o lar: “A arquitetura das empresas da geração X visa eliminar a 

distinção entre local de trabalho, campus universitário e comunidade” (CANGER, p. 

11, 1998). O objetivo da aproximação é buscar um ambiente similar a uma 

determinada comunidade buscando evitar o número excessivo de transições entre 

empresas e aproximação de seus funcionários. A lealdade da geração X passa a ser 

exercida pelo grupo existente dentro da empresa, amigos, colegas de trabalho e 

facilitadores de um modo geral e não com a empresa em si mas com a comunidade 

formada pela mesma.  

2.4  Geração Y 

A geração Y tem um conceito de trabalho diferente de seus antecessores, em 

que trabalho, além de ser fonte econômica também é satisfação e aprendizado. Esta 

geração gosta de ganhar dinheiro fazendo o que gosta, que para as outras geração 

é conhecido como Hobby. Com isso altera-se o entendimento de carreira, 

estabilidade e vinculo profissional relacionados a vida organizacional, o que pelas 

outras geração é muito apreciado. Assim as organizações precisam repensar as 

políticas e também as práticas de gestão de pessoas visto que existe um desafio 

para lidar com os grupos de geração Y que são formados em decorrência das 

diversidades no mercado de trabalho. 
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Segundo De Carli; Fontoura; Cafarate e Kemmerich (2011) A geração Y é 

formada pela população nascida em meados da década de 80 até o final da década 

de 90 e possuem características como criatividade, foco em resultados e busca 

constante de relacionamento e reconhecimentos. De forma geral, é possível notar 

que a geração Y agrupa pessoas que necessitam de identificação com o trabalho e 

de aprendizado constante. “Apesar de manterem-se conectados em redes sociais, 

esses jovens preferem ser reconhecidos por suas competências do que obter 

favorecimento por meio de suas relações sociais” (VELOZO, p. 2, 2012).  

Ainda segundo Velozo (2012) há certas similaridades entre as gerações X e Y 

que dificultam a distinção entre essas duas gerações. Entre as similaridades estão: a 

ambição por qualidade de vida, a necessidade de horários flexíveis e de 

independência, a visão crítica sobre vários aspectos do mundo corporativo, além do 

ceticismo em relação a ambientes de trabalho formais e opressores. A autora 

destaca ainda que esses dois grupos, em vários aspectos, se diferenciam dos Baby 

Boomers que, de forma geral, são leais à empresa, mais cooperativos, participativos 

e otimistas quanto ao trabalho. 

Diferentemente das outras gerações, “os Y enxergam de maneira negativa o 

uso de relações pessoais com colegas para obter crescimento profissional na 

empresa onde trabalham”. (VELOZO, p. 2, 2012). Em ordem de prioridade dentro de 

um ambiente organizacional, a geração Y dão prioridade ao Aprendizado e 

Desenvolvimento; seguidos pelos Salário e pacote de benefícios compatíveis com 

suas responsabilidades; Equilíbrio entre trabalho e vida pessoal; Crescimento 

profissional e por fim; Reconhecimento. 

Sobre a geração Y é válido ainda destacar: 

[...] essa geração se sente otimista sobre suas possibilidades de 

crescimento profissional na empresa onde trabalham somente quando 

acreditam que o ambiente organizacional cria significado pessoal e 

proporciona aprendizado, desenvolvimento e possibilidades de identificação 

com o trabalho. (VELOZO, p. 2, 2012) 

Para Oliveira a Geração Y é paradoxal porque há sempre uma mistura de 

otimismo com expectativas que faz com que esses jovens considerem o futuro como 
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o melhor tempo que virá. Por terem um beneficio de que quando chegarem a fase 

adulta contarão com uma serie de facilidades que não estavam disponiveis no 

passado. como com os avanços tecnológicos e possibilidade de interagir com 

qualquer pessoa do planeta, o que cria mais condições para ser profissionais 

competitivos. 

  [...]  A Geração Y está em seu melhor momento, basta ter paciência, 

pincipalmente com os veteranos que ainda ocupam o lugar que deseja. O 

jovem precisa saber que a fila vai andar, mas somente para quem estiver na 

fila. (OLIVEIRA,P.12, 2011) 

Oliveira informa também em seu livro que no momento que os jovens 

nascidos em 1983 e 1994 começarem a trabalhar em escritórios de empresas de 

todos os portes, perfis e setores será natural que as organizações comecem a rever 

suas maneiras de pensar e em seus mecanismos de relacionamentos pois precisam 

sempre de novos desafios. Outras características dessa geração é que quando 

profissionais tendem a ser imediatistas e autoconfiantes em excesso, correndo o 

risco de serem superficiais e arrogantes, querem sempre crescer rapido e são 

desapegados da empresa. 

Ao pesquisar sobre as atitudes profissionais da geração Y, Oliveira identificou 

que o jovem profissional precisa estabelecer referências importantes no início da 

carreira pessoal. O primeiro comportamento que o jovem profissional adota em sua 

jornada é o de ser operacional. Não é uma referência a uma carreira como um 

operador em alguma industria, porem á atitudes assumidas nos desafios do trabalho 

que foi escolhido.  

2.5 motivação para a Geração Baby Boomer,  geração X e geração Y 

 

Para Vergara (2000) a motivação é uma força, uma energia que impulsiona 

na direção de alguma coisa  que está dentro do indíviduo quenasce de 

necessidades interiores. Assim, pode-se dizer que a motivação humana é a 

tendência que o indivíduo tem para uma determinada ação que se origina de um 

motivo ou necessidade. 

 Para Robbins (2002) as teorias motivacionais classificamse em: antigas 

teorias e teorias modernas. As teorias antigas representam os fundamentos sobre os 
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quais as teorias modernas se desenvolveram. Entre as antigas teorias pode-se 

destacar a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, teoria X e Y de 

McGregor e a teoria de dois fatores de Herzberg. Quanto às teorias 

contemporâneas, essas representam o estado da arte de explicar a motivação dos 

indivíduos destacando-se a Teoria das Necessidades de McClelland e a Teoria da 

Equidade de Adams. 

Para Oliveira (2001) a motivação é:  

 

[...] É um direcionamento do pensamento, da atenção e da ação a um 
objetivo visto pela pessoa como recompensador. Esse direcionamento ativa 
o comportamento e engloba conceitos tão diversos como anseio, desejo, 
vontade,sonho e esperança. A motivação que pode ser classificada também 
como interesse, mostra o empenho da pessoa em executar as ações e os 
desafios inerentes à atividade ou função pretendida. ela está diretamente 
relacionada com o ânimo ou a atitude da pessoa,pedra angulardo processo 
de gestão. São as atitudes no ambiente de trabalho que vão determinar o 
grau de envolvimento e de comprometimento do trabalhador com os 
projetos da organização. O melhor modelo para esse impulso pessoal é o 
de atribuir significado a seus objetivos, perguntando a si mesmo: "para que 
estou aquifazendo essas coisas? Por que quero mostrar meu potencial?" 
(OLIVEIRA,P.49, 2011) 

Para Gil (2007) as empresas valorizam o comprometimento dos funcionários, 

pois estes ajudam em soluções para as empresas assim, são os que a empresa 

mais investe. Esse tipo de funcionário é o mais difícil de se encontrar, porque é mais 

fácil encontrar funcionário competente do que comprometido, por isso é importante 

que o gerente saiba motivar seu empregados.  

Gil (2007) diz que "motivação é a força que estimula as pessoas a agir". 

Antigamente acreditava se que a motivação acontecia através de ações de outras 

pessoas, hoje percebe-se que a motivação acontece através de alguma 

necessidade de cada indivíduo. Mesmo dependendo de cada indivíduo essa 

possibilidade de motivar os funcionários não pode ser desconsiderada pelos 

gerentes, estes precisam ter os conhecimentos e habilidades para despertar e 

manter a motivação daqueles no trabalho.  

Ainda para Gil (2007) a motivação acontece de acordo com o desejo de cada 

indivíduo atingir seu determinado objetivo, essa motivação se localiza na região 

abaixo do nível do consciente de acordo com a analogia do Iceberg apresentada por 

Freud. O comportamento são atividades desenvolvidas pelos seres humanos (andar, 
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falar, comer, trabalhar, estudar entre outros) onde a qualquer momento. Por isso a 

motivação de uma pessoa depende da força de seus desejos, necessidades ou 

impulsos que ocorrem no seu interior. 

 Segundo Gil (2007) de acordo com que as necessidades do indivíduo se 

satisfazem, outras necessidades vão se tornando mais intensas. Quando não 

alcança um resultado positivo "a pessoa tende a direcionar seu comportamento para 

objetivos substitutos". O autor sita o exemplo de uma pessoa que gostaria de ocupar 

um cargo público importante, mas não consegue, assume funções de síndico de um 

edifício ou conselheiro de um clube recreativo. 

 Em seu livro, Gil (2007) mostra que quando a pessoa não consegue resultado 

positivo com os objetivos substitutos ela se torna frustada podendo mostrar 

comportamentos irracionais, que podem ocorrer de formas chamadas de 

mecanismos de defesa como: agressão - quando a pessoa coloca seu ódio na 

pessoa ou objeto, que para ela, causou sua frustração; deslocamento - quando 

deslocam sua agressividade em outros alvos, geralmente levando a raiva do serviço 

e descontando na família em casa; racionalização - quando a pessoa procura 

desculpas para o insucesso; regressão - quando a pessoa começa a desistir de 

tentativas para construir uma solução dos problemas e começa a ter 

comportamentos infantis como, por exemplo, socar algo pelo fracasso de uma 

tentativa que não teve um bom resultado; fixação - quando a pessoa apresenta seu 

comportamento improdutivo com frequência; fuga - a pessoa foge de seu problema ; 

e por fim a resignação - ocorre quando a pessoa desiste do seu objetivo, depois de 

uma longa frustração. 

Segundo Robbins (2002) dentro de cada ser humano existe uma hierarquia de 

necessidades, O pisicólogo Americano Abraham Maslow (1987), procurou explicar o 

que motiva um indivíduo a agir; o que impulsiona, energiza e dirige o comportamento 

das pessoas. Defendendo que as motivações humanas são classificadas em cinco 

tipos pois essas necessidades possuem forças diferenciadas: fisiológicas, de 

segurança, sociais, de estima e de auto-realização 

De acordo com Gil (2007), Esses grupo estabelecidos pelo psicólogo Abraham 

Maslow (1987) são explicados como: Necessidades fisiológicas - que são as 



 

25 

 

necessidades humanas como a alimentação, abrigo, o que vestir; Necessidades de 

segurança- precisam estar livres de perigo, também envolvem a preocupação com o 

futuro principalmente com emprego e propriedade; Necessidade social - quando as 

necessidades fisiológica e de segurança estão satisfeitas o indivíduo passa a sentir 

necessidade de se relacionar com outros indivíduos, de serem aceitas em vários 

grupos; a Necessidade de estima - que ocorre tanto com o amor próprio do indivíduo 

quanto no reconhecimento pelos outros, ocorre em seguida da necessidade anterior; 

a ultima necessidade vem em seguida da de estima, chama-se de auto- realização 

quando o indivíduo deseja se tornar aquilo que é capaz de ser, variando de pessoa 

para pessoa. 

Com essa teoria percebemos que as pessoas, além de recompensas 

financeiras, precisam de reconhecimentos sociais, com isso é importantes que os 

gerentes ao organizar a estrutura de trabalho leve em consideração a hierarquia de 

necessidades para ter um bom resultado na empresa com a ação dos empregados. 

A segunda teoria que o autor Gil (2007) mostra em seu livro é a desenvolvida 

para explicar o fenômeno da motivação foi a " teoria X e a Teoria Y" do psicólogo 

Douglas McGregor (1960), onde o tipo de teoria X supõe que uma maioria das 

pessoas não gostam de trabalhar e que trabalham em base da recompensa. Nessa 

teoria o gerente admite que se não controlar diretamente a equipe não produz, que 

as vezes é necessário punir um funcionário para que a equipe aprenda, a decisões 

precisam ser tomadas por ele sem a participação dos empregados. Já o tipo de 

teoria Y supõe que os indivíduos encaram o trabalho como fonte de satisfação 

dedicando-se para terem um bom resultado. Aqui o gerente admite que as pessoas 

podem ser criativas se forem estimuladas, os empregados merecem sua confiança, 

seus empregados podem se autocontrolarem. 

Ainda neste contexto, Gil (2007) e Robbins (2002) citam que a teoria dos 

fatores higiênicos e motivadores também foi desenvolvida para explicar o fenômeno 

da motivação. Desenvolvida pelo psicólogo Frederick Herzberg (1975) os fatores 

higiênicos referem-se ao ambiente de trabalho do funcionário incluindo salário, 

benefício,condições de trabalho, política da empresa segurança no trabalho,cargo 
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de trabalho, e a supervisão que mesmo não causando motivação precisam ser 

satisfatórios para que não haja desmotivação da pessoa no trabalho.  

 Vergara (2003) informa que os fatores higiênicos são aqueles relacionados 

ao ambiente de trabalho, extrínsecos às pessoas, como: salário, benefícios sociais, 

condições físicas, modo de gestão, relacionamento com os colegas e quando 

presentes deixam de causar insatisfação às pessoas, mas não chegam a causar 

satisfação. Já os fatores motivacionais, intrínseco ao indivíduo, dizem respeito ao 

sentimento de auto-realização e reconhecimento que, quando presentes, causam 

satisfação e quando ausentes, deixam de causar satisfação, mas não chegam a 

causar insatisfação 

 Gil (2007) nos mostra em seu livro que os fatores motivadores relacionam-se 

com responsabilidade, reconhecimento, desafios, realizações e crescimento do 

indivíduo. O autor informa que quando a pessoa esta insatisfeita com trabalho ela se 

preocupa com o ambiente de trabalho e quando esta satisfeita ocorre devido ao 

trabalho propriamente dito. Para manter esse fatores depende da satisfação no 

trabalho e do envolvimento dos empregados. 

É importante destacar que a Hierarquia de necessidade de Maslow e a Teoria 

dos fatores higiênicos e motivadores de Herzberg são consideradas cognitivos pois 

são baseadas no pensamento e no sentimento. 

A ultima teoria citada por Gil (2007) é para explicar o fenômeno da motivação 

foi a teoria da Modificação Comportamental. Percebe-se uma dificuldade na prática 

dessa teoria pois as necessidades não são diretamente observadas com isso existe 

uma dificuldades de redirecionamento das ações pretendentes. Esse modelo tem a 

ideia de que o comportamento depende de suas consequências e será por meio da 

manipulação destas que será possível controlar ou afetar o comportamento dos 

empregados. A pessoa repete o comportamento que foi acompanhado de 

consequências favoráveis. 

De acordo com Gil (2007), um dos meios de saber se a pessoa esta motivada 

é pelos gestos, posturas corporais. Esse modelos de saber se a pessoa esta 

motivada poder conter erros pois o comportamento humanos é complexo e as 
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pessoas são capazes de dissimular seus sentimentos por meio de expressões 

corporais, mas se essa análise de expressão corporal for bem feita poderá ser 

bastante útil. Geralmente a motivação é expressa por gestos positivos, como sorriso, 

olhar confiante e postura tranquila. 

Segundo Gil (2007) um funcionário esta bem motivado quando sua mesa esta 

organizada, quando mostra interesse aos objetos de trabalho, e principalmente 

quando o funcionário se sente a vontade para  sugerir sugestões para melhorar o 

trabalho, aceita desafios e mantêm uma aparência feliz. 

Uma das funções mais difíceis é motivar pessoas no trabalho, pois cada 

personalidade possui uma motivação diferente, para isso os gerentes podem aplicar 

algumas recomendações que poderão inspirar na motivação de seus empregados 

como valorizar as pessoas não tendo um preferido, pois isso ajuda na perda de 

motivação dos outros funcionários para trabalharem em grupo, é recomendado que 

observe as pessoas sem diferenciação, pode ser conveniente adotar vários estilos 

gerenciais para valorizar a todos, tanto os que preferem um gerente mais por perto 

quanto aquele que preferem uma certa distancia do mesmo.  

Gil (2007) Reconhece os avanços e elogiá-los de um modo animador fara 

com que os empregados se sintam incentivados a progredir de acordo com que as 

metas são alcançadas. O autor informa que mesmo que os empregados errem é 

recomendável aos gerentes que mostrem as falhas e mostrem como melhorar, mas 

sem culpá-los ou humilhá-los. 

Em seu livro Gil (2007) também nos informa que é interessante que crie 

condições favoráveis para que os colaboradores manifestem suas próprias 

iniciativas, como caixas de sugestões, e assim agradecer todas as sugestões que 

foram enviadas tentando no máximo aceitar a todas elas mesmo que seja 

necessário algumas adaptações. Os gerentes precisam estar atentos às 

necessidades dos empregados e dos grupos, assim os incentivos oferecidos serão 

desempenhados na função motivadora. 

De acordo com Oliveira (2011), a Geração Y tem motivação desconectada 

dos objetivos da empresa. Desejam conquistar o padrão de vida que projetaram, e 

enchergam o emprego apenas como um meio para alcançá-lo. São suscetiveis aos 

padrões e principalmente à cultura organizacional, alinhando-se sempre às forças 

políticas dominantes na empresa e não aos valores e à missão corporativa. 
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2.6 Conflito entre a geração Baby boomer , geração X e Geração Y. 

 

O olhar para além das controvérsias que envolvem a visão conceitual do 

debate sobre as gerações indica ser difícil negar o fato de que diferenças de idade, 

por si só, já provocam conflitos e comparações. Os mais velhos sentem-se 

incomodados e, em certa medida, ameaçados pelos mais novos que, por sua vez, 

precisam se mostrar suficientemente autênticos para negar os valores das gerações 

anteriores. ( VELOSO,2012). 

De acordo com Veloso (2012) em ambientes coletivos s divergências tornam-

se explicitas pois são pessoas socializadas de formas diferentes, com opiniões e 

comportamentos distintos em um mesmo espaço e trabalho. Assim os gestores 

mostram suas preocupações com a entrada da geração Y no mercado de trabalho e 

sua ascensão recente a cargos gerenciais.  

As gerações X e Y possuem similaridades como ambição por qualidade de 

vida e horários flexíveis. Apesar disso a geração Y se destaca no ambiente de 

trabalho devido a algumas particularidades, De uma maneira geral essa geração 

aglomera pessoas que necessitam de reconhecimento com o trabalho e 

aprendizagens constantes, de uma forma que seja pela sua competência e não pelo 

suas relações sociais. 

Para Oliveira (2011) as ações práticas que as empresas podem tomar para 

receber bem as gerações e fazer a integração, devem respeitar três conceitos : 

desenvolver, potencializar e conectar. O primeiro implica em conhecer e identificar o 

déficit de conhecimento que o profissional traz ao vir da universidade. Assim que 

identificado e desenvolvido o potencial com as novas informações é preciso 

potencializar tal conhecimento e por fim a conexão não aplica-se apenas do ponto 

de vista tecnológico, mas tambpem na interação de outros seres humanos. 

Muitos profissionais tiveram que se adaptar às novas exigências do mercado 

de trabalho no inicio dos anos de 1990, depois de um movimento no mercado 

corporativo chamado reengenharia de processos. Segundo Oliveira (2011) Nessa 

época aconteceram várias transformações nas empresas e a competição por 
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melhores posições ou até pela manutenção do emprego levou aos profissionais a a 

buscar qualificações com muito mais vontade. 

 

3 Metodologia  

 

Para a construção do presente trabalho, foram utilizadas pesquisas 

bibliográficas e estudo de caso com pesquisa de abordagem quantitativa onde será 

analisado o comportamento motivacional de professores das gerações Baby 

Boomer, X e Y em uma escola de ensino público localizada na cidade de Volta 

redonda onde o corpo docente é composto por 48 professores e por deliberação a 

amostra contempla 45 professores do ensino fundamental.  

A escolha da escola para a pesquisa primeiramente foi por ser uma instituição 

pública e também por nela conter professores de todas as gerações estudadas 

neste trabalho. 

Para a realização do estudo foiram utilizados pesquisa biblíográfica e estudo 

de caso com métodos de pesquisa quantitativa. A pesquisa bibliográfica implica em 

um conjunto ordenado de procedimentos de busca por soluções, atento ao objeto de 

estudo, e que, por isso, não pode ser aleatório. Portanto, a pesquisa bibliográfica 

possibilita um amplo alcance de informações, além de permitir a utilização de dados 

dispersos em inúmeras publicações, auxiliando também na construção, ou na 

melhor definição do quadro conceitual que envolve o objeto de estudo proposto (GIL, 

1994). 

A pesquisa bibliográfica requer do realizador atenção constante aos ‘objetivos 

propostos’ e aos pressupostos que envolvem o estudo para que a vigilância 

epistemológica aconteça.  

Para o estudo de caso foi usado o método quantitativo no qual procura-se 

encontrar medidas em populações e quando, por limitação de recursos, isso não se 

torna diretamente possível, procura-se encontrar essas medidas através de 

inferência estatística, usando-se amostras de população e testes paramétricos ou 

não paramétricos de inferência. (CAMPOMAR, 1991) 

Para Campomar (1991) o estudo de caso em pesquisas tem sido apresentado 

de várias formas e a definição de Yin (1990) é a mais adequada para explicar o que 

é estudo de caso:  
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O estudo de casos é uma forma de se fazer pesquisa social empírica ao 
investigar-se um fenômeno atual dentro de seu contexto de vida-real, onde 
as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidas e 
na situação em que múltiplas fontes de evidências são usadas. 

 

Ao final dessa pesquisa foram analisados os dados da pesquisa de campo 

realizada na Instituição de Ensino Público e comparados com a teoria apresentada 

no trabalho. 

4 RESULTADOS  E DISCUSSÃO 

 

A organização constitui indivíduos de diversas faixas etárias. Diante disso, o 

trabalho busca analisar a seguinte questão: a relação entre as gerações Baby 

boomer, X e Y e os conflitos existentes entre elas.  

A pesquisa se deu no periodo de 03 de outubro a 16 de novembro de 2014, e 

foram entrevistadas 45 pessoas de acordo com o valor da amostra. A amostra foi 

composta por professores do ensino fundamental do periodo matutino. As 

entrevistas foram realizadas pessoalmente.  

De acordo com o questionário aplicado, foi percebido que todos os 

funcionarios que responderam eram concursados e não contratados. Nenhum 

funcionário tinha menos de 20 anos de idade. 

De acordo com Robbins, Judge e Sobral (2010), o número de trabalhadores 

brasileiros com mais de 60 anos crescerá nos próximo anos  aumentará o numero 

de aposentados que continuarão trabalhando. 

Em relação a faixa etária foi percebido que 30,2% dos professores possuem a 

faixaetária entre 20 e 34 anos, que são os representantes da geração Y  estão em 

maior numero no mercado de trabalho.  
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Faixa-etária 

 

Gráfico1: Faixa- etária 

Elaborado pela autora 

 

Robbins, Judge e Sobral (2010), afirmam que quanto mais velhas são as 

pessoas menos é a probabilidade delas deixarem seus empregos 

independentemente da área de atuação 

 

Tempo que trabalha na escola. 

 

Gráfico 2: Tempo que trabalha na escola. 

Elaborado pela autora 

Essa resposta foi dada por professores da geração X e também da geração 

Baby boomer. 
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Oliveira (2011) informa que as gerações veteranas (x e baby-boomers), tem 

um desafio enorme  para acreditar no potencial  dos mais jovens pois as motivações 

são variadas e mesclam argumentos que remetem  sentimentos de amor e cuidado 

com a vida jovem e críticas pela falta de foco e compromisso com as próprias 

expectativa, levando ao julgamento de imaturidade. 

 

 Motivação através dos professores mais novos. 

 

Gráfico 3: Motivação através dos professores mais novos. 

Elaborado pela autora 

 

Ao perguntá-los se eram motivados pelos funcionarios mais novos, percebe-

se que 37,8% são motivados. Essa resposta foi dada em sua maioria por gerações X 

e geração Y. 

Motivação através dos professores mais velhos. 

 

Gráfico 4: Motivação através dos professores mais velhos. 

Elaborado pela autora 
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Percebe-se que 34,1% dos professores estão sempre sendo motivado pelos 

professores mais velhos. Essa resposta foi dada em sua maioria por professores da 

geração Baby boomer e Geração X. 

Vergara (2003) mostra que o ambiente de trabalho esta relacionado aos 

fatores higiênicos  assim como o salário e o relacionamento com as pessoas no 

trabalho e quando presentes deixam de causar insatisfação às pessoas, mas não 

chegam a causar satisfação. 

 

Satisfação com o  ambiente de trabalho 

 

Gráfico 5: Satisfação com o ambiente de trabalho. 

Elaborado pela autora 

 
Percebe-se que 51,1% estão muito satisfeitos com o ambiente de trabalho. 

Respostas dadas por professores de geração X e geração Y. 

 

Satisfação com o salário. 

 

Gráfico 6: Satisfação com o salário. 

Elaborado pela autora 
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 Foi percebido que 86,6%% dos professores estão muito insatisfeitos com o 

salário que recebo. Foi observado que nessa pergunta em todas as respostas 

tiveram presença de todas as gerações. 

 

 De Acordo com Gil (2007) As pessoas, além de recompensas financeiras, 

precisam de reconhecimentos sociais, assim é importante levar em consideração a 

hierarquia de necessidades para ter um bom resultado na empresa com a ação dos 

empregados. 

Valorização no ambiente de trabalho. 

 

Gráfico 7: Valorização no ambiente de trabalho. 

Elaborado pela autora 

 

Foi observado que 77,7%% dos professores se sentem mais valorizados com 

os elogios que recebem de colega de trabalho e de pais dos alunos do que com 

repompensas dadas pela escola. Respostas dadas por maioria geração Y e também 

por geração X. 
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Expectativas didáticas e cooperação. 

 

Gráfico 8: Expectativas didaticas e cooperação. 

Elaborado pela autora 

 

Observa-se que 71,1% dos professores as vezes conseguem e as vezes não 

conseguem. Foi observado também que em todas as respostas estiveram presentes todas 

as gerações. 

 

 

"os funcionários jovens desenvolvem as tarefas mais rapidamente e com 

melhor qualidade do que os mais antigos."  

 

 

Gráfico 9: "os funcionários jovens desenvolvem as tarefas mais rapidamente e com 

melhor qualidade do que os mais antigos."  

Elaborado pela autora 
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De acordo com Oliveira (2011) os funcionários jovens desenvolvem as tarefas 

mais rapidamente e com melhor qualidade do que os mais antigos". mas 82,2% dos 

professores não concordam com essa frase. Essa resposta foi dada por maioria dos 

professores da geração Baby boomer e geração X. 2,2% acharam a frase 

indiferente.  resposta dada por professores da geração X. E 15,6% concordam com 

a frase. Onde a respostas foi da grande maioria, professores da geração Y. 

 

Reclamações dos professores e medidas corretivas do supervisor 

Gráfico 10:Reclamações dos professores e medidas corretivas do  sopervisor.  

Elaborado pela autora 

 

62,2% dos professores falaram que sempre foram ouvidos em suas 

reclamações e obtiveram resultados positivos com elas. 
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Equilíbrio e divergências de opnião. 

Gráfico 11: Equilíbrio e divergências de opnião.  

Elaborado pela autora 

 

Observa-se 37,8% dos professores falaram que isso sempre acontece. 

Maioria dos professores que deram essa resposta foram da geração Y. 

 

Comprometimento dos funcionários. 

Gráfico 12: Comprometimento dos funcionário.  

Elaborado pela autora 

66,7% dos funcionário acreditam que os funcionários mais antigos e os mais 

novos se comprometem de forma igual. Resposta dada por professores de todas as 

gerações. 
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 5 Conclusão 
 

Esse trabalho buscou uma reflexão sobre a forma como os professores de 

diferentes geração trabalham em um mesmo ambiente de trabalho. Nessa 

perspectiva  foi possível observar que  os professores de diferentes gerações 

possuem opiniões muitas vezes diferentes sobre um mesmo assunto. 

A pesquisa mostrou conhecimento sobre o tema e uma visão ampla  em 

relação à  descrição das geração baby boomer, geração X e geração Y. A literatura 

pesquisada para a fundamentação teórica procurou descrever as principais 

características das três gerações citadas considerando seu comportamento e  a 

mudança histórica de uma para outra  

De cordo com a pesquisa percebe-se que independente da idade 

dependendo do aspectos as pessoas de diferentes gerações possuem a mesma 

opnião. Assim pode-se dizer que características da Gerações se entrelaçam na 

teoria e também na prática, podendo perceber que os perfis das gerações X e Y 

apresentam algumas características diferentes e na prática vejamos profissionais da 

geração Y com características da geração X e também o ocontrário. 

Conclui-se que para minimizar os conflitos profissionais no ambiente de 

trabalho é nessessário a orientação profissional e monitoramento  nas atividades 

para que  se obtenha  um melhor resultado no trabalho. 
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